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Krajský svaz stolního tenisu Libereckého kraje vypisuje: 

KRAJSKÉ BODOVACÍ TURNAJE MLÁDEŽE 

ve stolním tenisu 2014 – 2015 
 

          

Všeobecná ustanovení 

 

1. Pořadatel: Z pověření KM KSST oddíly stolního tenisu Libereckého kraje. 

 

2. Termín a místo:  

 

 Mladší žactvo:  (2002 a ml.) 

 1.BTM so 20. 9. 2014 Liberec herna SKST Liberec u ZŠ Vrchlického 

 2.BTM ne 12. 10. 2014 Turnov Sokolovna 

 3.BTM ne 9. 11. 2014 Liberec herna Tipsport aréna  

 4.BTM  ne 23. 11. 2014 Chrastava Sportovní hala 

 5.BTM ne 14. 12. 2014 Nový Bor  ZŠ Náměstí Míru 

 6.BTM ne 25. 1. 2015 Turnov Sokolovna 

 7.BTM ne 1. 2. 2015 Jablonec nad N. Hala Horní Proseč 

 8.BTM ne 29. 3. 2015 Česká Lípa herna Lokomotiva u hlavního nádraží 
 9.BTM ne 19. 4. 2015 Turnov Sokolovna 

   

 Starší žactvo (2000 a ml.) a Dorost (1997 a ml.) 

 1.BTM ne 21. 9. 2014 Liberec  herna SKST Liberec u ZŠ Vrchlického  

 2.BTM ne 26. 10. 2014 Liberec herna SKST Liberec u ZŠ Vrchlického 

 3.BTM ne 16. 11. 2014 Česká Lípa  herna Lokomotiva u hlavního nádraží 

 4.BTM ne 18. 1. 2015 Chrastava  Sportovní hala 

 5.BTM ne 1. 2. 2015 Jablonec nad N. Hala Horní Proseč  

 6.BTM ne 8. 3. 2015 Nový Bor  ZŠ Náměstí Míru 

 7.BTM so 18. 4. 2015  Turnov  Sokolovna 

      

Kategorii nejmladšího žactva (2004 a ml.) Krajský svaz nevypisuje.  

 

Dívky se účastní turnajů společně s chlapci (dle věkových kategorií). Jejich pořadí bude stanoveno vždy zvlášť 

na základě redukovaného pořadí z každého turnaje.  

 

Starší žáci hrají současně s dorostenci. Vyhodnocení probíhá zvlášť. 

 

 

3. Ředitelství: Vrchního rozhodčího nominuje KM KSST. Dva činovníky zajistí pořadatel. 

 

4. Přihlášky: Jmenovité přihlášky budou přijímány v místě konání turnaje. 

 

5. Vklady: Vklady budou vybírány při prezentaci účastníků ve výši 30,- Kč za závodníka. 

 

6. Losování: Provede vrchní rozhodčí v místě konání turnaje před jeho zahájením. 

   

  Nasazování podle platných žebříčků: 

   1.) redukovaný žebříček  

   - byl vydán na základě celostátních a krajských žebříčků mládeže v sezoně 2013/2014   

   - dle redukovaného žebříčku budou nasazován první KBT v každé kategorii.  

   2.) průběžný žebříček  

   - bude vydáván po každém turnaji. Od 2. KBT se bude nasazovat dle tohoto žebříčku. 
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  3.) celostátní žebříček 

  - má přednost před redukovaným a průběžným žebříčkem pro hráče, kteří jsou na celostátním žebříčku 

do 40. místa v dané kategorii 

 

  Vrchní rozhodčí nebo předseda KM KSST LK může na každém turnaji libovolně nasadit nezařazené 

hráče, nebo v mimořádných případech změnit nasazení hráčů, kteří jsou na žebříčku. Důvodem je 

nemoc hráčů nebo jiná neúčast na turnaji, která neodpovídá jejich aktuálnímu nasazení a mohla by 

ovlivnit výsledky turnaje.  

    

7. Úhrada nákladů: KSST přispívá na náklady na pronájem hrací místnosti. Účastníci startují na náklady vysílající složky, příp. 

na náklady vlastní. 

 

8. Občerstvení: Pořadatel zajistí jednoduché občerstvení v místě konání turnaje. 

 

 

Technická a ostatní ustanovení 

 

9.  Předpis: Hraje se podle "Pravidel stolního tenisu", "Soutěžního řádu stolního tenisu", jejich dodatků a ustanovení 

tohoto rozpisu. 

 

10. Soutěže: Dvouhra, čtyřhra a útěcha mladších žáků, mladších žákyň. 

  Dvouhra, čtyřhra a útěcha starších žáků, starších žákyň. 

  Dvouhra, čtyřhra a útěcha dorostenců, dorostenek. 

  Vrchní rozhodčí může vypustit čtyřhru.  

  

11. Systém soutěží: Dvouhry  - systém určí vrchní rozhodčí s ohledem na počet účastníků.    

  Čtyřhry  - vylučovací systém na jednu porážku 

   

  V soutěži dvouher se hrají kvalifikační skupiny. Nasazení hráči jsou přímo nasazeni do základních skupin. 

Počet nasazených je vždy min. 4. O vyšším počtu může dle počtu přihlášených rozhodnout vrchní 

rozhodčí nebo předseda KM KSST LK.  

   1. stupeň - kvalifikační skupiny  

  2. stupeň - základní skupiny  

  3. stupeň - vyřazovací  

  Do útěchy budou zařazeni hráči, kteří nepostoupí do základních skupin. 

  Hráči, kteří nepostoupí do 3. stupně, budou hrát o umístění.  

  Jestliže budou ve skupině 2. stupně hráči, kteří spolu hráli ve skupině 1. stupně, vzájemné výsledky se 

započítávají.  
 

12. Počet setů: Všechny soutěže se hrají na tři vítězné sety z pěti. 

 

13. Míčky: Hraje se s míčky ***, bílé. Míčky zajistí pořádající oddíl. 

 

14. Podmínky: Krajské BTM je otevřenou soutěží, které se může zúčastnit řádně registrovaná mládež 

všech oddílů České republiky. 

 

15. Časový pořad: 07:45 - 08:45 prezentace účastníků 

  08:45 - 09:00 losování 

  09:00 zahájení nástupem účastníků 

 

16. Rozhodčí: Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí.  

  Vrchní rozhodčí může rozhodnout, že si hráči zápas počítají sami. 

 

17. Ceny: KSST zajistí ceny na turnaje (medaile). Diplomy pro závodníky a) na prvních pěti místech ve dvouhře 

(ml. žáci/kyně) b) na prvních třech místech ve dvouhře (st. žáci/kyně, dorostenci/ky a dívky) a diplomy 

pro nejméně dvě nejvýše umístěné dvojice ve čtyřhře zajistí pořadatel. Pořadatel zajistí drobné 

ceny pro medailisty. 
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18. Vyhodnocení Soutěž chlapců je vždy vyhodnocena zvlášť. Do vyhlášení výsledků se nezapočítávají dívky. Ty jsou 

vyhodnoceny zvlášť. Do žebříčku se jim ale započítává umístění dle výsledků dosažených společně 

s chlapci.  

 Do vyhlášení v dané kategorii se započítávají mladší závodníci. Tedy např. mladší žák může vyhrát 

 dorostence. Obdobně mezi dívkami.  

 

19. Námitky: Podávají se v souladu se "Soutěžním řádem stolního tenisu". 

 

20. Hodnocení: Každému hráči bude před sezonou dle redukovaného žebříčku přidělena bodová hodnota (BH) dle 

umístění, kterou svou účastí do turnaje přinese. Poslední hráč na redukovaném žebříčku má hodnotu 

jedna, předposlední hráč hodnotu o jedna vyšší než poslední, atd…  

  Příklad bodování: Hráč na 1.místě= 0,4 x BH hráče s 1. nejvyšší BH + 0,3 x  BH hráče s 2. nejvyšší 

hodnotou + 0,2 x BH hráče s 3. nejvyšší hodnotou + 0,1 x BH hráče se 4. nejvyšší hodnotou;   

analogicky hráč na 15.místě= 0,4 x BH hráče s 15. nejvyšší h.  + 0,3 x BH hráče s 16. nejvyšší h. + 0,2 x 

BH hráče s 17. nejvyšší h. + 0,1 x BH hráče s 18. nejvyšší h.). 

  BH bude přepočítána k 1.1.2015. 

  BH u nových hráčů určuje předseda KM KSST LK. 

 

21. Hodnocení seriálu KBT LK: 

  Mladší žactvo  9 KBT + 2x KP = 11 hodnot započítává se 7 nejvyšších hodnot 

  Starší žactvo  7 KBT + 4x KP = 11 hodnot započítává se 7 nejvyšších hodnot  

  Dorost   7 KBT + 2x KP = 9 hodnot započítává se 6 nejvyšších hodnot  

 

 

21. Upozornění: Pořadatelům vzniká povinnost zaslat ihned po skončení turnaje (max. do 2 dnů) startovní listinu s roky 

narození všech závodníků a hrací plány všech soutěží na e-mail martinprotiva@seznam.cz.  

 

 

 

 

V Liberci dne 26. 8. 2014 

Martin Protiva, předseda KM KSST LK 
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