
Velká cena města Neratovice  
 bodovací turnaj mládeže ČR pro kategorii U11 

 
 
 
A. Všeobecná ustanovení: 
 
1. Pořadatel:  TJ NERATOVICE - (s podporou RSST Mělník) 
 
2. Datum konání:  Sobota 13. 11. 2021 
 
3. Místo konání: sportovní hala TJ Neratovice, Kpt. Jaroše 233, Neratovice 
 
4. Vedení turnaje:  
 Ředitel:  Ing. Pavel Kovařík (724 115 446)   
 Zástupce: Ing. Jaroslav Glogar (602 117 106) 
 Vrchní rozhodčí: Gromnica Václav (732 194 625, vaclav.gromnica@gmail.com) 
 Zástupce vrchního rozhodčího:  Kotlorz Lukáš (601 315 331) 
 
 
5. Přihlášky:  Přihlášky se budou přijímat výhradně prostřednictvím webového formuláře na adrese: //registr.ping-

pong.cz// v menu KLUB/TURNAJE, https://registr.ping-pong.cz/htm/auth/klub/turnaje/  
 Uzávěrka přihlášek nejpozději do 11. 11. 2021. 
 
6. Vklady:  Budou vybírány při prezenci závodníků ve výši 300,- Kč za hráče pro dvouhru, čtyřhru i soutěže útěchy. 

Pořadatel má právo u přihlášek došlých po termínu uzávěrek přihlášek vybrat vklady ve výši 350,- Kč. 
 

7. Losování: Losování je veřejné a bude provedeno v den turnaje po uzavření prezence. 
 
 8. Ubytování: Zařizuje si každý účastník individuálně. Dostupné ubytování v blízkosti haly v restauraci a penzionu 

Cylindr, kontakt Dolejší 774 585 859. Předpokládaná cena za osobu 400 Kč. Uvést heslo stolní tenis. 
 
9. Občerstvení: Bude zajištěno v prostoru haly po celou dobu konání turnaje. 
 
10. Informační služba: V místě konání turnaje dne 12. 11. 2021 od 17:30 hodin u ředitele turnaje a zástupce. Zdravotní služba 

zajištěna. 
 
B. Technická ustanovení: 
 
11. Předpis:  Hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu stolního tenisu, ustanovení tohoto rozpisu a 

rozpisu BTM ČR pro U11 2021/2022. Hraje se na 16 stolech BUTTERFLY s míčky JOOLA Prime ***, 
které dodá ČAST. 

 
 12. Systém soutěží: Soutěže: dvouhra chlapců, dívek 
 čtyřhra chlapců, dívek 
 útěcha chlapců, dívek (dvouhra) 
 

Výjimka: - je-li velký počet přihlášených hráčů, má právo vrchní rozhodčí zrušit čtyřhru. 
 
Systém: Dvouhry dvoustupňový systém 
 
I.stupeň: skupiny po 3 – 4 hráčích (maximální počet čtyřčlenných skupin), postupují hráči na 1. a 2. 
místě 
 
II. stupeň – systém vylučovací 
Útěcha a čtyřhra – systém vylučovací. 
 

 Soutěže dvouher se hrají na 3 vítězné sety, soutěže čtyřher na 2 vítězné sety. 
 

13. Právo účasti Přístupný pro všechny řádně registrované hráče věkové kategorie U11. 
 
14. Časový plán sobota 13. 11. 2021 od 07:15 do 08:00 prezence + trénink 
 09:00 nástup a zahájení soutěží  
 
15. Rozhodčí u stolu: K jednotlivým utkáním určuje zástupce vrchního rozhodčího nebo pověřený rozhodčí řídící turnaj v hale 

z řad účastníků turnaje. 
 
16. Ceny: Hráči na 1. – 3. místě v soutěžích dvouher poháry a diplomy, hráči na 1. – 3. místě v soutěžích čtyřher 

medaile a diplomy a hráči na 1. – 2. místě v soutěži útěchy medaile a diplomy. Vyhlašovacího 
ceremoniálu jsou povinni zúčastnit se hráči soutěže dvouher. Hráči soutěže čtyřher a útěchy budou 
dekorováni dříve, bez slavnostního vyhlašovacího ceremoniálu, ale jen v případě, pokud o to požádají. 

 
17. Opatření proti COVID 19:  
 Každý účastník startuje na vlastní riziko, s vědomím svého dobrého zdravotního stavu. 
 Opatření přijatá v souvislosti s nařízením vlády k ochraně proti šíření COVID 19 budou vyvěšena u 

vchodu do haly, kde bude také umístěna dezinfekce pro hygienické ošetření rukou. Prosíme o dodržování 
všech předepsaných hygienických nařízení. 



 Při vstupu do haly bude všem změřena teplota – z tohoto důvodu není možná prezence po telefonu. 
 Při prezenci jsou všichni hráči povinni odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o provedeném 

očkování, testu (Ag 72 hodin před akcí, PCR 7 dní před akcí) nebo o prodělaném onemocnění Covid-19 
v předchozích 180 dnech. 

 Mimo hrací prostor jsou všichni povinni nosit v hale roušku. 
 
 Na základě nepředvídatelného vývoje epidemiologické situace si KM ČAST vyhrazuje právo 

kdykoliv změnit rozpis BTM ČR nebo propozice jednotlivých akcí. 
  
 Turnaj byl schválen ČAST jako Bodovací turnaj mládeže ČR  
  
 za oddíl stolního tenisu TJ Neratovice 
 
 Předseda oddílu     člen TJ Neratovice 
 Ing. Pavel Kovařík    Ing. Jaroslav Glogar 


