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Krajský svaz stolního tenisu Libereckého kraje vypisuje:

KRAJSKÉ BODOVACÍ TURNAJE MLÁDEŽE (KBT)
ve stolním tenisu 2020 – 2021
Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel:

Z pověření komise mládeže KSST LK oddíly stolního tenisu Libereckého kraje.

2. Termín a místo:
Mladší žactvo (2008 a ml.) a Nejmladší žactvo (2010 a ml.)
1.KBT
ne 27. 9. 2020
Liberec
2.KBT
ne 18. 10. 2020 Turnov
3.KBT
ne 8. 11. 2020
Liberec
4.KBT
ne 6. 12. 2020
Jablonec nad Nisou
5.KBT
so 19. 12. 2020 Turnov
6.KBT
so 30. 01. 2021 Kamenický Šenov
KBT
ne 14. 02. 2021 Česká Lípa (pouze nejmladší)
7.KBT
so 06. 03. 2021 Kamenický Šenov
8.KBT
so 03. 04. 2021 Chrastava
9.KBT
ne 09. 05. 2021 Jablonec nad Nisou
10.KBT
so 05. 06. 2021 Liberec – Mini-Open
Starší žactvo (2006 a ml.) a Dorost (2003 a ml.)
1.KBT
po 28. 9. 2020
Liberec
2.KBT
stř 28. 10. 2020 Chrastava
3.KBT
út 17. 11. 2020 Turnov
4.KBT
ne 20. 12. 2020 Liberec
5.KBT
ne 31. 01. 2021 Kamenický Šenov
6.KBT
ne 07. 03. 2021 Kamenický Šenov
7.KBT
pá 02. 04. 2021 Chrastava
8.KBT
so 08. 05. 2021 Turnov
Dívky se účastní turnajů společně s chlapci.
Vyhodnocení proběhne zvlášť. Podrobněji v bodě č. 18.
Starší žáci hrají současně s dorostenci.
Vyhodnocení proběhne zvlášť.
Nejmladší žáci a mladší žáci hrají své kategorie zvlášť.
3. Rozhodčí:

Vrchního rozhodčího si zajišťuje pořadatel na vlastní náklady, a to ze seznamu rozhodčích
určených k řízení turnajů KM KSST LK. Dva činovníky zajistí pořadatel.
Seznam rozhodčích určených k řízení turnajů mládeže KSST LK:
Ivo Petříček (lic C), Jan Kaněra (B), Martin Protiva (C), Petr Zahradník (A), Jan Varcl st. (A),
Jan Varcl ml. (A), Tomáš Martenek (B).
Seznam lze doplnit na základě požadavku a doložení zkušeností s řízením turnajů.

4. Přihlášky:

Jmenovité přihlášky budou přijímány v místě konání turnaje.

5. Vklady:

Vklady budou vybírány při prezentaci účastníků v maximální výši 50,-Kč za závodníka.

6. Losování:

Provede vrchní rozhodčí v místě konání turnaje před jeho zahájením.
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Nasazování podle platných žebříčků:
1.) redukovaný žebříček
- byl vydán na základě celostátních a krajských žebříčků mládeže v sezoně 2019/2020
- dle redukovaného žebříčku bude nasazován první a druhý KBT v každé kategorii.
2.) průběžný žebříček
- bude vydáván po každém turnaji. Od 3. KBT se bude nasazovat dle tohoto žebříčku.
3.) celostátní žebříček
- má přednost před redukovaným a průběžným žebříčkem pro hráče, kteří jsou na celostátním
žebříčku do 70. místa (chlapci) 40. místa (dívky) v kategorii mladší, starší a dorost, a do 30.
místa v kategorii nejmladšího žactva.
Vrchní rozhodčí nebo členové 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.
Provede vrchní rozhodčí v místě konání turnaje před jeho zahájením dle čl. 141. a čl. 142. SŘ.
(nasazení, třídění a dolosování) a dle tohoto rozpisu.
II. stupeň se losuje samostatně podle postupu ze skupin. Vítězové skupin budou nasazeni.
V případě, že skupinu vyhraje nenasazený hráč, přebírá nasazení nejvýše nasazeného hráče ve
skupině.
Druzí se skupin budou dolosováni na zbylá místa, dle těchto podmínek:
1.) Hráč musí jít do opačné poloviny pavouka, než je nalosován vítěz skupiny.
2.) Pokud je to možné, bude v 1. kole dodrženo třídění dle klubů.
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 občerstvení v místě konání turnaje.

Technická a ostatní ustanovení:
9. Předpis:

Hraje se podle "Pravidel stolního tenisu ČAST", "Soutěžního řádu stolního tenisu", jejich
dodatků a ustanovení tohoto rozpisu.

10. Soutěže:

Dvouhra a útěcha nejmladších žáků, nejmladších žákyň.
Dvouhra a útěcha mladších žáků, mladších žákyň.
Dvouhra a útěcha starších žáků, starších žákyň.
Dvouhra a útěcha dorostenců, dorostenek.
Vrchní rozhodčí může zařadit soutěž čtyřher.

11. Systém soutěží:

Dvouhry - systém určí vrchní rozhodčí s ohledem na počet účastníků.
Čtyřhry - vylučovací systém na jednu porážku
1. stupeň - základní skupiny
2. stupeň a útěcha - vyřazovací k.o. systém na min. 2 porážky

12. Počet setů:

Všechny soutěže se hrají na tři vítězné sety z pěti.

ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU
KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU LIBERECKÉHO KRAJE , Z.S.
Bezová 359/8, 460 14 Liberec 13
IČO: 22895311, Česká spořitelna a.s, 2608251309/0800
http://liberec-kraj.stolni-tenis.webtra.cz/

13. Míčky:

Hraje se s plastovými míčky Joola Prime***, schválenými ITTF. Míčky zajistí Krajský svaz
stolního tenisu.

14. Podmínky:

KBT je otevřenou soutěží, které se může zúčastnit řádně registrovaná mládež všech oddílů
České republiky, a to v kategoriích mladšího žactva, staršího žactva a dorostu.
Soutěž nejmladšího žactva je uzavřená pouze pro registrované hráče z Libereckého kraje.
Turnajů se mohou účastnit i cizí státní příslušníci, kteří splňují výše uvedené podmínky.
Povolena je jedna účast bez registrace. Při účasti na druhém turnaji už hráč musí být
registrován, jinak mu sice bude povolena účast, ale pouze při uhrazení poplatku 150,-Kč
(registrace + evidenční poplatek), který bude přeposlán příslušnému svazu, aby mohl být hráč
zaevidován.

15. Časový pořad:

Dle požadavků pořadatele a po schválení KSST LK.

16. Rozhodčí:

Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí.
Vrchní rozhodčí může rozhodnout, že si hráči zápas počítají sami.

17. Ceny:

KSST zajistí na turnaj medaile, nebo poukazy na odběr zboží. Diplomy pro závodníky na
prvních třech místech ve dvouhře (nejmladší, mladší, starší, dorost – chlapci + dívky) a diplomy
pro nejméně dvě nejvýše umístěné dvojice ve čtyřhře zajistí pořadatel.
Pořadatel pro medailisty zajistí ceny v min. hodnotě 500,-Kč na kategorii (příklad
dorostenci+dorostenky = ceny v hodnotě min. 500,-Kč).
Pro kategorii mladšího a nejmladšího žactva může pořadatel zajistit losování „hlavní ceny“
ceny v min. hodnotě 300,-Kč při zahájení turnaje, kterou mohou vyhrát všichni přihlášení hráči.

18. Vyhodnocení

Soutěž chlapců je vždy vyhodnocena zvlášť. Do vyhlášení výsledků se nezapočítávají dívky.
Dívky jsou vyhodnoceny zvlášť, a to dle pořadí v soutěži s chlapci. Do žebříčku se jim
započítává umístění dle výsledků dosažených společně s chlapci.
Do vyhlášení v dané kategorii se započítávají mladší závodníci. Tedy např. mladší žák může
vyhrát kat. dorostu. 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 2x. Jednou na podzim a jednou na jaře.
BH u nových hráčů určuje KM KSST LK.

21. Hodnocení seriálu KBT LK:
Nejmladší žactvo
Mladší žactvo
Starší žactvo
Dorost

11 KBT + 1x KP = 12 hodnot
10 KBT + 1x KP = 11 hodnot
8 KBT + 2x KP = 10 hodnot
8 KBT + 1x KP = 9 hodnot

započítává se 7 nejvyšších hodnot
započítává se 6 nejvyšších hodnot
započítává se 6 nejvyšších hodnot
započítává se 5 nejvyšších hodnot

Krajské přebory se počítají 1x, ale každému hráči je přidělena hodnota +2 body.
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Starším žákům se započítávají hodnoty z KP staršího žactva i z KP dorostu.
U turnajů kat. mladšího a nejmladšího žactva, kde je zařazena i všestrannost, se započítávají
hodnoty jen dle výsledků turnaje ve stolním tenisu.

Turnaj / hodnot
Žebříček
21. Upozornění:
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7

Pořadatelům vzniká povinnost zaslat ihned po skončení turnaje (max. do 2 dnů) startovní listinu
s roky narození všech závodníků, kteří nejsou v žebříčku a hrací plány všech soutěží na e-mail
martinprotiva@seznam.cz.

V Liberci dne 31. 8. 2020
Martin Protiva, předseda KM KSST LK

