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Rozpis VčBTM 
Královéhradeckého a Pardubického kraje pro sezónu 2022-2023 

 

 

1) Systém VčBTM 
VčBTM budou probíhat v sezóně 2022/2023 společně pro kraj Pardubický a Královéhradecký.  

V každé soutěži (kategorii; bod 2) bude uspořádáno 6 turnajů. 

 

 

2) Soutěže 
Dvouhry U11 (nejmladší žactvo) 1.1.2012 a mladší – chlapci a dívky zvlášť 

Dvouhry U13 (mladší žactvo) 1.1.2010 – 31.12.2011 a mladší – chlapci a dívky zvlášť 

Dvouhry U15 (starší žactvo) 1.1.2008 – 31.12.2009 a mladší – chlapci a dívky zvlášť 

Dvouhry U17+U19 (dorost+junioři) 1.1.2004 – 31.12.2007 a mladší – chlapci a dívky zvlášť 

 útěcha ve všech kategoriích 

 

Pozn.: Při účasti 8 a více dívek budou hrát chlapci a dívky zvlášť (všechny kategorie) jinak 

dohromady. Přepočet nasazení dívek pro společnou soutěž je uveden v kapitole 5. 

 

Další soutěže jsou v kompetenci pořadatelů (např. čtyřhry). 

 

 

3) Systém 
Dvoustupňový: 

I. stupeň: skupinový po 4 až 5 hráčích (výjimečně i 3) jednotlivě každý s každým, postupují první 

dva do druhého stupně, zbylí hrají útěchu.  

Základem pro všechny kategorie je 4-členná skupina.  

 

II. stupeň: vylučovací (hrací plán podle počtu postupujících) na jednu porážku 

Útěcha: vylučovací na jednu porážku 

Pořadí zápasů ve skupinách: 

Pro 3 a 4 účastníků: 

I. kolo   1 – 4   2 – 3 

II. kolo  4 – 3   1 – 2 

III. kolo  2 - 4   3 – 1 

 

 

Pro 5 účastníků: 

I. kolo   2 – 5   3 – 4 

II. kolo  1 – 2  5 – 3 

III. kolo  1 – 4   2 – 3 

IV. kolo  4 – 2   5 – 1 

V. kolo 4 – 5  3 – 1 

 

Do soutěže útěchy budou nalosováni všichni hráči, kteří nepostoupí do druhého stupně a neodhlásí 

se ze soutěže útěchy u vrchního rozhodčího po skončení prvního stupně. 

 
 
4) Nasazení, třídění, losování 
4.1      Do každé skupiny je nasazen podle žebříčku na první místo první hráč. 

4.2      Na třetí místo se do skupiny nalosuje a oddílově roztřídí druhý nasazený. 

4.3      Na další volná místa se dolosují a oddílově roztřídí zbývající účastníci. 

4.4 Losování II. stupně: Nejprve se nasadí vítězové skupin za použití principu oddílového 

třídění, pak se dolosují druzí ze skupin bez práva nasazení tak, aby byli na 1. místě ve druhé 

polovině hracího plánu než vítěz jejich skupiny, na 2. místě za použití oddílového třídění. 

4.5      Losování útěchy: stejný princip jako u losování 2. stupně, nasadí se třetí ze skupin. 
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5) Nasazení a pořadí VčBTM 
Pro všechny turnaje se v první řadě nasazuje podle aktuálně platného nasazovacího žebříčku ČR. 

Pokud v něm hráč nefiguruje do daného umístění (viz tabulka níže), je použito: 

- pro 1. a 2. turnaj redukované pořadí VčBTM po sezóně 2021/2022 

- pro 3. až 6. turnaj aktuální pořadí VčBTM v sezóně 2022/2023 

Pořadí: 

- Po prvním a druhém turnaji se započítávají všechny výsledky. 

- Po 3. turnaji se započítávají dva nejlepší výsledky, při rovnosti bodů i třetí výsledek. 

- Po 4. turnaji se započítávají tři nejlepší výsledky, při rovnosti bodů i čtvrtý výsledek. 

- Po 5. turnaji se započítávají čtyři nejlepší výsledky, při rovnosti bodů i pátý výsledek. 

- Konečné pořadí je určeno ze čtyř nejlepších výsledků. V případě rovnosti bodů 

rozhoduje pátý výsledek, popř. šestý výsledek. 

 

Žebříčková hranice platná pro 

využití žebříčku BTM ČR 

kategorie chlapci dívky 

nejmladší žactvo 30 15 

mladší žactvo 50 25 

starší žactvo 60 30 

dorost 60 30 

 

Přepočet pořadí dívek pro společné soutěže: 

Z republikového žebříčku:  pořadí mezi chlapci = 2* pořadí dívek 

Pro uznání nasazení z republikového žebříčku se počítá splnění v příslušné 

kategorii, nikoliv přepočtené. 

Z pořadí VčBTM   body mezi chlapci = 0,75* body dívek 

Dle výsledných bodů bude dívka zařazena na ekvivalentní pozici v pořadí 

VčBTM chlapců. 

 

Pozn.:  Při rovnosti pořadí s chlapcem, bude výše postaven chlapec. 

 Body získané ve společné soutěži budou dívkám započteny bez jakékoliv úpravy. 

 

 

6) Hrací plány, počet skupin a hráčů 
Při účasti 11 hráčů je jedna skupina tříčlenná.  

 

všechny kategorie  všechny kategorie  všechny kategorie 

počet 
hráčů 

počet 
skupin 

počet 
nasazených 

 
počet 
hráčů 

počet 
skupin 

počet 
nasazených 

 
počet 
hráčů 

počet 
skupin 

počet 
nasazených 

4-7 1 2  32-35 8 16  60-63 15 30 

8-10 2 4  36-39 9 18  64-67 16 32 

11-15 3 6  40-43 10 20  68-71 17 34 

16-19 4 8  44-47 11 22  72-75 18 36 

20-23 5 10  48-51 12 24  76-79 19 38 

24-27 6 12  52-55 13 26  80-83 20 40 

28-31 7 14  56-59 14 28  84-87 21 42 
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7) Hodnocení 
Všechny kategorie 
Skupiny (bez postupu):  každé vítězství 1 bod 

 
Hlavní soutěž: 

  Umístění 

Počet skupin 1. 2 3 – 4 5 - 8 9 - 16 17 – 32 

17 - 22 150 120 90 60 30 15           12 

12 – 16 150 120 90 60 30 15                

9 – 11 120 90 60 30 15 12 

6 – 8 120 90 60 30 15   

5 90 60 30 15 12  

3 – 4 90 60 30 15     

2 60 30 15       

1 (7 čl.) 60 30   3. místo 15 4. místo 8 5. místo 6 6. místo 2 

1 (6 čl.) 45 30   3. místo 15 4. místo 8 5. místo 2  

1 (5 čl.) 30 15   3. místo   8 4. místo 2   

1 (4 čl.) 30 15   3. místo   5      

 

Útěcha: 

Počet účastníků  Umístění 

 v útěše: 1 2 3-4 5-8 9 - 16 

24 – 47 9 7 5 3 1 

12 – 23 7 5 3 1   

  6 – 11 5 3 1     

4 – 5 3 1       

Pozn.:  Ke všem bodům z útěchy se připočtou body za vítězství ve skupině 

Body za útěchu jsou získány, je-li získáno během turnaje alespoň jedno vítězství (včetně 

skupin – zejména při prohře ve 2. kole, po postupu „bye“) Vítězství „wo“ se nepočítá. 

 

 

8) Technická ustanovení 

8.1 Pokud není v Rozpise VčBTM uvedeno jinak, platí Pravidla stolního tenisu a ustanovení 

Soutěžního řádu stolního tenisu. 

8.2 Časový pořad: prezentace hráčů chlapci i dívky do 8:30 hod (možnost i telefonicky).  

Losování 1. stupně 8:30-9:15 hod. Nástup v 9:15 hod., zahájení turnaje v 9:20 hod. 

Pokud je nalosováno, lze začít dříve.  

Případné změny v časovém plánu může povolit ředitel VčBTM po dohodě s pořadatelem – 

zejména při nutnosti dvou kategorií v jednom dni. 

8.3 Při velkém počtu startujících (nelze splnit časový plán) musí vrchní rozhodčí vylosovat 

nejprve soutěž s větším počtem hráčů/hráček a tu zahájit. Poté dolosuje zbývající soutěž(e).  

Pokud jsou vhodné podmínky, je nutné hrát 5-člennou skupinu na dvou stolech. 

Losování druhého stupně musí proběhnout najednou (Nikoliv rozehrát polovinu pavouka, 

aniž by byla druhá polovina nalosována). 

Zda všechny soutěže skončí najednou nebo zvlášť je v kompetenci pořadatelů a vrchního 

rozhodčího. Doporučuje se stejný konec pro všechny. 
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8.4 Startovné se platí při prezentaci ve výši 100,- Kč za startujícího. 

Postihy za pozdní prezentaci po ukončení nebo během losování 200,- Kč pokuta + hráč bude 

zařazen pouze do útěchy. Pokuta se platí 1 x za oddíl bez ohledu na počet účastníků. 

8.5 Právo startu mají hráči uvedení v evidenčních seznamech oddílů a klubů Pardubického a 

Královéhradeckého kraje.  

8.6 Rozpis a hrací plány zajistí na požádání pořadatelů ředitel VčBTM (elektronická forma). 

8.7 Hraje se na 3 vítězné sety z 5. V případě rovnosti bodů ve skupině rozhoduje vzájemný 

zápas, v případě rovnosti bodů mezi 3 a více hráčů rozhodují na 1. místě body ze 

vzájemných zápasů, na 2. místě poměr-podíl setů ve vzájemných zápasech, na 3. místě 

poměr-podíl míčků. V případě rovnosti ve všech kritériích rozhodne los. 

8.8 Hraje se míčky, které dodá pořadatel; značka schválena ITTF, kvalita ***, materiál plast. 

8.9 Počet stolů je doporučen pro hladký průběh turnaje nejméně 7. U kategorie nejmladšího    

žactva nejméně 5.  

8.10 Doporučujeme ke každému stolu počítadlo. 

8.11 Doporučujeme okolo stolů ohrádky, nutné jsou zejména vzadu. Zároveň je nutné, aby 

k hracímu prostoru měli bezproblémový přístup trenéři pro koučování jednotlivých hráčů. 

8.12 Rozhodčí ke stolu určuje hlavní rozhodčí z řad účastníků turnaje. 

8.13 Ceny: Diplomy a medaile (či poháry) případně doplněné materiálními cenami zajistí pro 

účastníky pořadatelé.  

8.14 Občerstvení zajistí pořadatel po celou dobu turnaje. 

8.15 Je povinné důsledně zapisovat při prezentaci i křestní jména, oddíly a rok narození. 

8.16 Zpráva o průběhu je vrchním rozhodčím zaslána do 48 hodin pouze řediteli VčBTM. 

Výsledkovou listinu zaslat v excelovském nebo pdf formátu. Kontrolu registrace v ČAST 

provádí vrchní rozhodčí nebo ředitel VčBTM. 

8.17 Krajské svazy přispívají pořadatelům částkou schválenou VV příslušného svazu za 

uspořádání jednoho turnaje a příspěvek vrchnímu rozhodčímu. Podmínkou proplacení 

příspěvků za pořadatelství je kompletní výsledková listina včetně prezentace startujících. 

8.18 Infa VčBTM budou rozesílána na stávající e-mailový adresář. Dále budou postupně  

zveřejňována i na webu krajských svazů: www.stpk.cz a www.khksst.cz. 

8.19 Pořadatel je povinen zaslat řediteli VčBTM propozice turnaje s uvedením jména hlavního 

rozhodčího (včetně telefonu) 7 dní před turnajem. Doporučujeme uvést, datum, místo, 

pořadatel, vrchní rozhodčí, kontakty, různá místní upozornění, případně mapku atd. 

 

 

Ředitelem VčBTM pro sezónu 2022-2023 je Ing. Michal Foltýn, TJ Sokol Chrudim 

Mobil: 732 126 893. E-mail: michal_foltyn@seznam.cz 

 

Chrudim 20. 7. 2022   

 

 Ing. Michal Foltýn     Jakub Merta 

 ředitel VčBTM a předs. KM KSST PK  předseda KM KH KSST 

http://www.stpk.cz/
http://www.khksst.cz/

