
 stolní tenis 

OKRESNÍ BODOVACÍ SOUTĚŽ - mládež – jednotlivci              2020/21 
 
 

VYPISUJE  OKRESNÍ SVAZ STOLNÍHO TENISU Jindřichův Hradec  
spolupořadatel  jednotlivé kluby, dle kalendáře turnajové série  

 
 

1.  DATUM/MÍSTO  Dle turnajového kalendáře  

2.  ŘEDITELSTVÍ SOUTĚŽE  - ředitel:  Zástupce pořadatelského klubu  

vrchní rozhodčí:  Určí pořadatelský klub  

zdravotní zajištění: Poliklinika J. Hradec 

3.  
 

PŘIHLÁŠKY :  Jmenovité přihlášky zašlou hráči nebo oddíly nejpozději 3 dny před termínem hraného kola na 

e-mail adresu pořádajícího klubu či pověřeného ředitele  turnaje  

Účast na turnaji pro  děti narozené 2006 a mladší.     

4.  
 

PŘEDPIS :  Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, podle Soutěžního řádu stolního tenisu a podle ustanovení 

tohoto rozpisu. Zápisy z jednotlivých turnajů-Berger tabulky (web) 

5.  STARTOVNÉ  NENÍ  

6.  MÍČKY  * - *** plast zajištěné pořadatelem  

7.  STOLY  4-8 dle možností pořadatele  
 

8.  SYSTÉM SOUTĚŽE:  

8.1.  Soutěž se hraje v kvalitativních třídách A, B a v nich ve skupinách (divizích) po šesti-osmi hráčích. 
Do skupin jsou hráči rozděleni do skupin z aktuálního pořadí  turnajové série třídy v níž je hráč účasten 
nasazení prvních dvou hráčů, další jsou určeni losem.  
Počet skupin a počet hráčů ve skupinách určí ředitel konkrétního turnaje s ohledem na počet přítomných, 
přičemž poslední dvě skupiny (divize) mohou mít nižší počet účastníků.  
 

8.2. Systém:  každý s každým a postup do play off opět v systému každý s každým, přičemž vzájemné zápasy ze 
základních skupin jsou započteny.   
Hraje se na 2 vítězné sety, za každý vítězný set hráč získává bod do celkového hodnocení.  
 

8.3.  Všichni pořadatelé používají jednotné formuláře (http://www.pinecjh.cz/tabulky-pavouk-form.html)  
 

8.4.  Výsledky jsou prezentovány na webu pinecjh.cz v oddíle Okresní bodovací soutěž   
 

9.  ROZHODČÍ U STOLŮ  Určí vrchní rozhodčí nebo jeho zástupce z řad poražených hráčů  
 

10.  OBČERSTVENÍ  Není zajišťováno, není-li v jednotlivých turnajích určeno jinak  
 

11.  CENY  Dle zvyklostí konkrétního klubu či tématu turnajového kola (Vánoční, Velikonoční, 

Lentilky, Kapr, apod. ) 
 

12.  ČASOVÝ POŘAD  8:00 - 8:30 hod.: prezentace  

8:45 - 9:00 hod.: příprava rozpisu  

9:00 hod.: nástup a zahájení soutěží  
 

13.  ZÁVĚR SOUTĚŽE Vyhodnocení -  diplomy, poháry a medaile za 1. - 3. místopředává Okresní svaz st. 

tenisu při posledním turnaji série 
 

14.  TOP 10   Prvních 10 +2 náhr. z celkového pořadí dané třídy získává nominaci do turnaje TOP 

10 hraném opět  v systému každý s každým, kde se body neudělují za vyhrané 

sety, ale standardně za vyhraný zápas = jeden bod.  

 
Turnajová série je dlouhodobá soutěž, schválena Okresním svazem stolního tenisu v Jindřichově Hradci jako Bodovací 

turnaj mládeže, jehož hlavním smyslem je – přivést děti ke stolům a umožnit jim hrát soutěž mezi vrstevníky a vytvořit 

podmínky k naplnění podmínky „aktivní mládeže“, konkrétně odehráním všech zápasů ve  třech turnajích z deseti, čímž 

vysílací klub naplní podmínku „aktivní mládeže“ dle 322.01.c Soutěžního řádu.   

Skupina B na každém turnajovém dni a místě má současně i náborový charakter.   
  

 

 

 
Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu 
Tomáš Mastný v.r.     2.9.2020 

 

http://www.pinecjh.cz/tabulky-pavouk-form.html

