
 stolní tenis 

OKRESNÍ BODOVACÍ SOUTĚŽ - mládež – jednotlivci              2019/20 
 
 

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 

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.  Hraje se ve dvou kvalitativních třídách -  A, BN (BN = skupina B včetně náboru).  
V každé třídě (A,BN) ve skupinách po „6-8“  v systému každý s každým na 2 vítězné sady   
Na první dvě místa jsou hráči nasazeni podle celkového pořadí, na další místa tabulky jsou určeni losem. 

 Ve skupině útěchy - rozhodnutím pořadatele k odstranění časové tísně hrát  tzv. zkrácené sety do 7 bodu . 
Skupina play off vždy do 11 bodů, na 2 vítězné sady.   

8.2.  V případě lichého počtu hráčů v základní skupině je k odstranění tvrdosti připsán všem hráčům vyrovnávací  1 
bod.  

8.3.  Hráči první poloviny základní skupiny (tak, aby ve vyšším kole byl sudý počet hráčů) postupují do vyššího 
kola, kde hrají opět každý s každým. (vzájemné zápasy jsou započteny)   
Stejně tak, hráči spodní poloviny tabulky dále hrají ve skupině útěchy, každý s každým. (2 sety do 7 bodu 
s rozdílem dvou bodů)  

8.4.  Dosažené body se nasčítávají do celkového pořadí bodovací soutěže 2018/19.  
8.5.  Bodování:  

a) v základní skupině - za každý vítězný set ………………..1 bod.  
b) za postup do play off získávají všichni postupující ……   5 bodů  
c) ve skupině play off  - za každý vítězný set ………………2 body  
d) ve skupině útěchy -  za každý vítězný set ………………..1 bod.  
Pátý turnaj soutěže – 2 body za vítězný zápas + body za postup do play off 
e) Konečné pořadí = součet získaných bodů (zákl. + postup + play off či zákl. + útěcha)  

8.6.  Všichni pořadatelé používají jednotné formuláře  
8.7.  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  

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. místa v obou skupinách  

předává Okresní svaz st. tenisu při posledním turnaji série 

14.  TOP 10  (TOP 10+2) Prvních 10 +2 hráčů celkového pořadí obou tříd získává nominaci do turnaje TOP 

10 obou tříd (A,B), hraných opět  v systému každý s každým, kde se bodují k určení 

pořadí pouze vítězné zápasy.  

15.  Postup do A třídy Nárok na postup do tř. A má prvních pět hráčů celkového pořadí B tř. dle 

rozhodnutí trenéra. 

16.   V průběhu soutěže je přeřazení hráče B do tř. A  odvislé od úrovně hry hráče a 

rozhodnutí trenéra vysílacího spolku = přechod bez návratu.  

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 současně 
přivést ke stolům nové zájemce.  Tento výchozí princip vylučuje z účasti děti starší „ZŠ+1 rok“ a ty, které jsou v základu 
týmů OP 3, příp. vyšších soutěží.  
 
Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu 
Tomáš Mastný v.r.     srpen 2019 

 


