
 
 
 

Rozpis 4.ročníku Bodovacích turnajů nejmladšího a 
mladšího žactva BSST 2019-2020 

 
 

1. Pořadatel BTM:   Brněnský spolek stolního tenisu 
2. Pořadatelé jednotlivých turnajů: z řad oddílů stolního tenisu BSST na základě přihlášek  

podaných na BSST 
3. Termíny turnajů:   budou uvedeny v termínové listině BSST 
4. Místa konání:   v hernách pořádajících oddílů 
5. Podmínky účasti:   turnaje se mohou zúčastnit všichni hráči a hráčky splňující 

věkové kritérium na danou věkovou kategorii a se zaplaceným 
evidenčním poplatkem v oddílu BSST na sezonu 2019/2020 

6. Soutěžní disciplíny:  dvouhra nejmladšího žactva (ročník 2009 a mladší), útěcha 
nejmladšího žactva, dvouhra mladšího žactva (ročník 2007 a 
mladší), útěcha mladšího žactva – v obou kategoriích chlapci 
a dívky dohromady 

7. Časový pořad:     8:00 -    8:30 prezentace mladšího žactva 
  8:30 -    9:00 losování I.stupně mladšího žactva 
                9:15 zahájení soutěže 
11:30 - 12:00 prezentace nejmladšího žactva 
12:00 - 12:30 losování I.stupně nejmladšího žactva 
              12:45 zahájení soutěže 

8. Propozice:   pořadatelé jednotlivých turnajů zašlou propozice ke schválení 
na e-mailovou adresu roman.janda@volny.cz  

9. Přihlášky:    na BTM se podávají pořadateli (dle propozic), povinností  
účastníka je dostavit se v určené době k prezentaci. Přihláška bude 
obsahovat povinně příjmení, křestní jméno, rok narození a oddíl 
každého hráče. 

10. Vklady:    na BTM BSST se nevybírají  
11. Ceny:    pořadatel odmění hráče (hráčky) na 1., 2., 3.-4. místě  

a vítěze útěchy 
12. Občerstvení:   pořadatelé zajistí občerstvení v místě konání turnaje 
13. Míčky:    turnaje se hrají s plastovými míčky *** , které dodá pořadatel 
14. Nasazení:    hráči a hráčky jsou nasazeni dle nasazovacího žebříčku BSST 
15. Systém soutěží:   soutěže dvouher (platí pro obě kategorie) se hrají kombinovaným 

Způsobem: 
I.stupeň - hráči jsou vylosováni povinně do 4-členných skupin, 
pouze v případě, že počet účastníků není dělitelný čtyřmi, vylosují 
rozhodčí maximální počet 4-členných skupin a maximálně tři 
trojčlenné, nebo jednu 5-člennou skupinu. Ze skupin postoupí 
vždy hráči na 1. a 2. místě do II.stupně. hráči, kteří nepostoupí do 
II.stupně soutěže, mají právo startovat v soutěži útěchy. 
II.stupeň a útěcha - hráči jsou vylosováni tak, aby hráči, kteří spolu 
hráli v I.stupni, byli vylosováni do opačné poloviny hracího plánu, 
bez ohledu na oddílovou příslušnost. II.stupeň a útěcha se hraje 
vylučovacím způsobem. V případě, že hráč (hráčka) nechce hrát 
soutěž útěchy, musí se před losováním odhlásit u vrchního 
rozhodčího. Všechny soutěže se hrají na 3 vítězné sety z pěti. 
Hraje se podle Soutěžního řádu ST, Pravidel ST, tohoto Rozpisu, 
propozic BTM a souvisejících ustanovení 
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16. Zasílání výsledků:   pořadatel je povinen zaslat výsledky turnaje a startovní listiny 
do 3 dnů  (nejlépe však co nejdříve) e-mailem na adresu 
roman.janda@volny.cz  
Startovní listina bude povinně obsahovat příjmení, křestní jméno, 
rok narození a oddíl každého hráče. Ve skupině, v prvním kole 
II.stupně a útěchy budou hráči uvedeni s příjmením a křestním 
jménem. Ve všech výsledcích budou uvedeny míčky. Výsledky 
budou zaneseny do žebříčků.    

17.  Bodování:    do bodovací soutěže BSST se započítávají výsledky ze všech BTM 
 
 
Body – obě kategorie: pořadí  1 2 3-4 5-8 9-16  
    body              40          35            30         25           20  
 
    útěcha  1 2 3-4 5-8 9-16 
    body              15          10   6   3   2 
      
    Každý účastník, který nastoupí alespoň ke svému prvnímu zápasu ve  
    skupině, obdrží 1 bod.   
    Aby hráč získal body za umístění, musí na turnaji alespoň jeden zápas 
    vyhrát. 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

Radek Ječmínek     Roman Janda  
předseda BSST                   předseda STK 
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