
Regionální svaz stolního tenisu 
 

vypisuje 
 

BODOVACÍ TURNAJE MLÁDEŽE 
sezóna 2010 - 2011 

 
 
1. Řídící orgán: 
Soutěže řídí Regionální svaz stolního tenisu Příbram(RSST) prostřednictvím své Komise 
Mládeže (KM) 
KM: Ladislav Silavecký, silavecky@centrum.cz, M: 721 956 785. 
 
2. Pořadatel: 
Pořadatelem turnajů jsou z pověření KM RSST oddíly stolního tenisu regionu Příbram. 
Pořadatel je povinen zajistit hrací místnost o celkovém počtu min. 4 stolů. Na všech 
stolech musí být k dispozici počítadla.  
 
 
3. Termín, pořadatel, místo, ředitel turnaje: 
 

 TERMÍN POŘADATEL MÍSTO VR + ŘED. TURNAJE 

1.BTM 
 

9. 10. 2010 (SO) 
 

TTC PŘÍBRAM 
ZŠ ŠKOLNÍ 75, 

PŘÍBRAM 8 
tělocvična 

Ladislav Silavecký 
Tel.: 721 956 785 

2. BTM 
6. 11. 2010 (SO) 

 
TTC PŘÍBRAM 

ZŠ ŠKOLNÍ 75, 
PŘÍBRAM 8 
tělocvična 

Ladislav Silavecký 
Tel.: 721 956 785 

PŘEBORY 
20. 11. 2010 (SO) 

 

SPARTAK 
ROŽMITÁL 

 

ZŠ J. J. RYBY 
tělocvična 

Ladislav Silavecký 
Tel.: 721 956 785 

3.BTM 
22. 1. 2010 (SO) 

 
TTC PŘÍBRAM 

ZŠ ŠKOLNÍ 75, 
PŘÍBRAM 8 
tělocvična 

Ladislav Silavecký 
Tel.: 721 956 785 

4.BTM 
19. 2. 2010 (SO) 

 
TTC PŘÍBRAM 

ZŠ ŠKOLNÍ 75, 
PŘÍBRAM 8 
tělocvična 

Ladislav Silavecký 
Tel.: 721 956 785 

5.BTM 
2. 4. 2010 (SO) 

 
TTC PŘÍBRAM 

ZŠ ŠKOLNÍ 75, 
PŘÍBRAM 8 
tělocvična 

Ladislav Silavecký 
Tel.: 721 956 785 

TOP 
16. 4. 2010 (SO) 

 
TTC PŘÍBRAM 

ZŠ ŠKOLNÍ 75, 
PŘÍBRAM 8 
tělocvična 

Ladislav Silavecký 
Tel.: 721 956 785 

 
!!! VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE SE HRAJÍ V JEDEN DEN (viz. Časový plán)!!! 
 
 
4. Účastníci: 
 



BTM se může zúčastnit řádně registrovaná i neregistrovaná mládež všech oddílů regionu 
Příbram 
5. Přihlášky, prezentace, vklady: 
 
Přihlášky účastníků budou přijímány v místě konání turnaje.  
Za start závodníka v jedné kategorii bude vybírán vklad 30 Kč. 
 
6. Časový plán: 
 
8:00 - 8:30 … prezentace účastníků 
8:30 - 9:00 … losování 
9:00             … zahájení turnaje nástupem účastníků 
9:15             … zahájení kategorie mladších žáků a dorostu (kvalifikace) 
11:00          … zahájení kategorie starších žáků (kvalifikace) 
13:00          … finále „A“ a „B“ všech kategorií 
15:00          … vyhodnocení turnaje a předání cen, závěrečný nástup 
 
7. Úhrada nákladů: 
 
Pronájem tělocvičny včetně pořadatelských odměn, ceny a diplomy hradí RSST. 
Účastníci startují na náklady vysílající složky, příp. na náklady vlastní. 
 
8. Předpis: 
 
Hraje se podle platného „Soutěžního řádu stolního tenisu“, platných „Pravidel stolního 
tenisu“ a ustanovení tohoto rozpisu. 
 
9. Soutěžní disciplíny: 
 
Dvouhra mladšího žactva, čtyřhra mladšího žactva (společně chlapci a dívky) 
Dvouhra staršího žactva, čtyřhra staršího žactva (společně chlapci a dívky) 
Dvouhra dorostu, čtyřhra dorostu (společně chlapci a dívky) 
Soutěž čtyřher bude vypsána pouze při startu min. 16 závodníků v dané kategorii. 
 
10. Losování: 
 
Všechna losování jsou prováděna vrchním rozhodčím turnaje dle čl. 141 SŘ nasazením, 
tříděním a dolosováním a dle rozpisu soutěže.  
Nasazování se řídí: 
a) dle platného celostátního žebříčku (směrodatné je umístění do 50. místa u chlapců a 
do 20. místa u dívek takto: pro chlapce umístění na tomto žebříčku, pro dívky 
vynásobením umístění dvěma a přičtením 10),  
b)dále dle platného krajského bodového pořadí, 
c) a nakonec dle platného regionálního bodového pořadí.  
 
Bodová pořadí jsou ve smyslu nasazování považována za krajský či okresní žebříček. 
11. Soutěžní systém a způsob hry: 
 
Dvouhra - Kombinovaný systém 
 
I. stupeň - Skupinový systém 



3-členné, 4-členné nebo 5-členné skupiny, kde hraje každý s každým. Do každé 
skupiny budou nasazeni dva závodníci, ostatní budou dolosováni. Všichni závodníci 
postupují do II. stupně - první a druhý do finále A, ostatní do finále B.  
Při účasti méně než 8 závodníků je pouze 1 skupina a II. stupeň se nehraje. 
 
II. stupeň - Vylučovací systém na dvě porážky (finále A), resp. vylučovací systém o 
konečné umístění (finále B) 
Nasazeni ve finále A mohou být pouze vítězové skupin a ve finále B pouze třetí ze 
Skupin. Hráči budou rozlosováni tak, aby spolu nehráli v prvním kole a byli rovnoměrně 
rozděleni do různých polovin (resp. čtvrtin) hracího plánu. Druzí ze skupin ve finále „A“ 
a příp. čtvrtí ze skupin ve finále „B“ se dolosují do opačné části hracího plánu než je 
první nasazený z jejich skupiny. Pokud budou v I. stupni skupiny 5-členné, dolosují se 
závodníci z pátého místa do jiných čtvrtin hracího plánu než ostatní závodníci z téže 
skupiny. 
 
Čtyřhra - Vylučovací systém na jednu porážku. 
 
Hrací plány jsou po celou dobu turnaje k nahlédnutí u vrchního rozhodčího. 
 
12. Počet setů: 
 
Všechny zápasy se hrají na tři vítězné sety z pěti. 
 
13. Míčky: 
Hraje se s míčky *** kvality. Značku určuje pořadatel ze seznamu schválených míčků 
ITTF. 
 
14. Rozhodčí: 
 
Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí. 
 
15. Ceny: 
 
Pořadatel je povinen zajistit diplomy a medaile pro závodníky na prvních třech místech 
ve dvouhře v každé kategorii. Vítěz každé kategorie obdrží věcnou cenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Hodnocení: 
 

DVOUHRA 
FINÁLE „A“ FINÁLE „B“ 

1. místo 450 bodů 1. místo 240bodů 
2. 420 2. 210 
3. 390 3. 190 
4. 360 4. 170 



5. – 6. 340 5. 160 
7. – 8. 320 6. 150 

9. – 12. 300 7. 140 
13. – 16. 290 8. 130 
17. – 24. 280 9. o 5 b. méně 
25. – 32. 270 10.  

 
Pokud je pouze I. stupeň, hodnotí se jako finále A. 
 
18. Povinnosti vrchního rozhodčího: 
 
Vrchní rozhodčí je povinen po turnaji na určených formulářích předat KM RSST 
startovní listinu turnaje, hrací plány všech soutěží  
 
Dne 23. 9. 2010 
Ladislav Silavecký 
KM RSST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


