
Bodovací turnaje a TOP turnaj mládeže

regionu Nymburk ve stolním tenise 2022 – 2023

 Přihlášky
Hráči se přihlašují předem prostřednictvím registru (sami nebo s pomocí správce klubu),

kde bude turnaj vypsán. Neregistrovaní hráči se přihlásí nejpozději 2 dny před turnajem

emailem nebo sms zprávou na rsstnymburk@post.cz, tel. 607116771. Na tyto kontakty

se také zasílají případná oznámení náhle vzniklé neúčasti přihlášeného hráče.

  Startovné
 hráči přihlášení přes registr startovné neplatí

 neregistrovaní hráči na prvním turnaji startovné neplatí, na každém dalším 50 Kč

 nepřihlášení hráči hradí startovné 50 Kč

 Časový plán

 v případě rozdělení kategorií na dva dny: 8:00 – 8:30 prezentace účastníků, 
          8:30 – 9:00 losování, 9:00 - zahájení 

 v případě souběhu v jeden den pak dle možností herny: buď všichni ráno nebo
jedna kategorie ráno (8:00 – 8:30 prezentace účastníků, 8:30 – 9:00 losování,
9:00 – zahájení) a druhá po poledni – (pravděpodobně 12.00, 12:30, 13:00) –
bude upřesněno před každým turnajem

 Předpis:
Hraje se podle platného „Soutěžního řádu stolního tenisu“, platných „Pravidel stolního
tenisu“ a ustanovení tohoto rozpisu. Alespoň na 4 stolech budou počítadla (po dohodě
možno zapůjčit na RSST Nymburk)

 Soutěžní disciplíny:
Dvouhra mladšího žactva – U13 - narození po 1. 1. 2010 (společně chlapci a dívky)
Dvouhra staršího žactva – U15 - narození po 1. 1. 2008 (společně chlapci a dívky)

 Losování:
Všechna losování jsou prováděna vrchním rozhodčím turnaje dle čl. 141 SŘ nasazením,
tříděním a dolosováním a dle rozpisu soutěže.
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 Nasazování:
Dle platného krajského žebříčku (směrodatné je umístění do 25. místa v kategoriích –
mladší U13 a starší U15) a regionálního žebříčku. Bodové pořadí (BP) je ve smyslu
nasazování  považováno  za  krajský,  resp.  regionální  žebříček  -  první  turnaj  dle
regionálního BP č. 0,  2. a 3. BTM dle nasazovacího žebříčku (vliv BP č. 0 a umístění
na 1. a 2. BTM), dále dle aktuálního BP.

Bodové pořadí č. 0  - podle BP z minulé sezony bez hráčů přecházejících do vyšší věkové
   kategorie a bez hráčů přestupujících do oddílů mimo region Nymburk

Bodové pořadí č. 1 (1.BTM) .....................................................Σ bodů
Bodové pořadí č. 2 (1.BTM, 2.BTM) ...................……..............Σ bodů
Bodové pořadí č. 3 (1.BTM - 3.BTM) .....................…………....Σ bodů - min. body
Bodové pořadí č. 4 (1.BTM - 4.BTM) ..............................…......Σ bodů – 2x min. body
Bodové pořadí č. 5 (1.BTM - 5. BTM) ….................................. Σ bodů – 2x min. body
Bodové pořadí č. 6 (1.BTM - 5.BTM, TOP)…............................Σ bodů – 2x min. body

 Soutěžní systém a způsob hry:
I. stupeň - Skupinový systém
3 - 6-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 7 a méně závodníků je pouze 1 skupina
a II.  stupeň se nehraje (hráči  první  poloviny tabulky získají  body podle  upraveného
hodnocení finále A : 260-220-195-170, ostatní podle finále B 120-90-65).

II. stupeň - Vylučovací systém o konečné umístění
Nasazeni ve finále A mohou být pouze vítězové skupin a ve finále B pouze třetí  ze
skupiny, kteří 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 nalosují do opačné části hracího plánu než je první
nasazený z  jejich  skupiny.  Pokud budou v  I.  stupni  skupiny 5-6-členné,  nalosují  se
závodníci z 5. a 6. místa do jiných čtvrtin hracího plánu než ostatní závodníci z téže
skupiny.

 Hodnocení:
Hráči získávají za celkové konečné umístění body dle následující tabulky:

umístění 1. 2. 3. - 4. 5. - 8. 9. - 16. 17. - 32.

finále A 260 220 195 170 145 130

finále B 120 90 65 40 20 10



 Turnaje TOP

Zúčastní  se z každé kategorie  6 -  8  nejlepších přihlášených hráčů (podle celkového

počtu účastníků na turnajích), příp. jejich náhradníci dle bodového pořadí č. 5 (v případě

shody bodů rozhoduje – 1. lepší umístění, 2. součet všech bodů, 3. los). Podmínkou

účasti je účast minimálně na 2 bodovacích turnajích v průběhu sezony, vyjímečně lze

udělit divokou kartu. Hraje se skupinovým systémem každý s každým a hráči získají za

své konečné umístění body podle následující tabulky:

místo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

body 305 270 240 215 195 185 175 165

 Covid
Všichni  účastníci  trunaje  jsou  povinni  dodržovat  aktuální  hygienické  podmínky
pro konání sportovních akcí.

Nymburk, září 2022                                           Mgr. Kateřina Sláčalová, Ph.D
                                                                           předsedkyně RSST Nymburk


