19. České akademické hry Olomouc 2020
24.-30. června 2020

STOLNÍ TENIS
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Ředitel soutěže:

Ing. Vít Ratajský
ratajsky@tabletennis.cz, tel.: 603 831 177

Termín soutěže:

25.-26. 6. 2020 (čtvrtek-pátek)

Místo konání:

OMEGA centrum sportu a zdraví, Legionářská 1299/19, Olomouc

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Přihlášky:

Termín a způsob registrace dle všeobecných ustanovení pro
ČAH Olomouc 2020

Startující:

Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o studiu a
absolventi z roku 2020

Doprava:

Na náklady vysílající VŠ

Poskytnuté náhrady:

Ubytování na 1 noc se snídaní a pitný režim v den soutěže

Závodní kancelář:

V místě konání soutěže.

Prezence závodníků:

Do 10:00 v místě konání soutěže.

Titul:

Vítězové všech disciplín získají titul „Akademický mistr ČR ve stolním tenise
pro rok 2020“.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla soutěže:

Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu ČAST a
tohoto rozpisu. Hráči se řídí pokyny rozhodčích, pořadatelů a řádem haly.
Dvojice do párových disciplín (čtyřher) se budou přihlašovat v místě soutěže.

Systém soutěže:

Kategorie: dvouhra muži, ženy; čtyřhra muži, ženy; smíšená čtyřhra
Dvouhry - skupiny a vyřazovací systém.
Čtyřhry a smíšené čtyřhry - vyřazovací systém na jednu porážku, o třetí místo
se nehraje.
Utkání se hrají na tři vítězné sety.
Losování: podle platných žebříčků ČAST v den losování. Při dalším losování
dojde ke třídění hráčů z jedné školy. Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje
vrchní rozhodčí nebo jeho zástupce. Pořadatelé si vyhrazují právo případné
změny systému dle počtu účastníků.

Námitky:

Do 15 minut po skončení soutěže řediteli soutěže se vkladem 100 Kč.

Odvolání:

Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. organizačnímu
výboru her s vkladem 500 Kč.

Hodnocení soutěže:

První 3 v soutěži obdrží medaile a diplomy.

Vyhlášení výsledků:

Po skončení soutěže.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
25. 6. 2020
10.00 losování
10.30 – 19.00: 1. soutěžní den

26. 6. 2020
9.30 – 12.00: 2. soutěžní den

Ing. Vít Ratajský
ředitel soutěže
předseda sportovní komise ČAUS

