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REGIONÁLNÍ BODOVACÍ TURNAJE MLÁDEŽE 2020/2021 
 
A. Všeobecná ustanovení: 

1.   Pořadatele: Byli stanoveni VV RSST na základě výběru 

 

2.  Datum a místo konání: 1. RBTM - Sobota 12. září 2020 - Sokol Chotěbuz 
 2. RBTM – Sobota 10. října 2020 - KLUBSten Karviná 

 3. RBTM - PÁTEK 23. října 2020 - SKST Baník Havířov 

 4. RBTM – Sobota 21. listopadu 2020 - Slávie Orlová 
 5. RBTM - Sobota 5. prosince 2020 - KLUBSten Karviná 

 6. RBTM - Sobota 19. prosince 2020 - SKST Baník Havířov 

   Případně další   
 

 3. Ředitelství přeborů:   Ředitel: Zajistí pořadatel  

                                Vrchní rozhodčí:          Zajistí pořadatel (na náklady RSST) 
   Zástupce vrchního rozhodčího: Zajistí pořadatel 

 
 4. Úhrada nákladů:       Nominovaní závodníci startují na náklady svých oddílů nebo klubů. 

     

B. Technická a ostatní ustanovení: 
 1. Předpis:      Hraje se podle Pravidel ST a jejich dodatků, Soutěžního řádu ST a ustanovení tohoto rozpisu. 

 

 2. Soutěžní disciplíny:   1. Dvouhra mládeže a juniorů ročník 2000 a mladší 
 

 3.  Systém soutěží:   Hráči jsou rozdělení podle upraveného nasazovacího žebříčku do n - členných skupin - divizí. Tyto divize se 

pak hrají v přednostně v osmičlenných skupinách jednostupňovým systémem každý s každým o místění v 
divizi od 1. do 8. místa (9. – 16. místa, 17. – 24. místa). V případě počtu účastníků špatně dělitelného 8, lze 

počty hráčů v divizích upravit podle potřeby tak, aby pokud možno všichni hráči odehráli 7 utkání. 

   Systém soutěže může na místě podle potřeby upravit vrchní rozhodčí. 
 4.  Nasazování: Do jednotlivých skupin, divizí, se hráči nasazuji na pevné, předem stanovené pozice, bez třídění, v pořadí 

podle „Nasazovacího žebříčku RSST mládeže“.  

   První hráči z jednotlivých divizí, kteří podle konečného pořadí předcházejícího turnaje postupují, se nasadí 
na nejnižší pozici ve vyšší divizi (případně, na odpovídající místo podle žebříčku) a poslední hráči 

z jednotlivých divizí, kteří sestupují, se nasadí na odpovídající místo podle žebříčku do nižší divize. 

V mimořádném případě, např. v případě velkého počtu účastníků a nižšího počtu stolů, může o změně 
systému i nasazení rozhodnout ředitelství turnaje. 

 5. Míčky:            Zn."*" dodá pořadatel. 

 6.  Podmínky účasti:  Přeboru se mohou zúčastnit registrovaní i neregistrovaní hráči a hráčky. 
 7. Vklady: Za každého startujícího hráče 50,-Kč. 

    

 8. Časový pořad:     Sobota Pátek   . 

   8:30 - 8:45 16,00 - 16,15  prezentace 

                          8:45 - 9:00 16,15 - 16,30   losování 

                          9:00 16,30             zahájení  
   13:00 19,00 - 19,30 ukončení turnaje 

 9. Rozhodčí:         Ke stolům určuje z řad závodníků vrchní rozhodčí. 

 
10.  Hodnocení: Hodnocení se provádí v příslušných věkových kategoriích: 

a) Junioři 

b) Juniorky 
c) Dorost 

d) Dorostenky 

e) Starší žáctvo 
f) Starší žákyně 

g) Mladší žactvo 

h) Mladší žákyně 
i) Nejmladší žactvo 

Hráčům umístěným na jednotlivých místech se za jejich umístění přidělují body podle Zásad hodnocení 

mládeže MSSST. Konečné pořadí seriálu PR a RBTM v každé kategorii se určí na základu součtu nejlepších 
zisků bodů z poloviny + 1 pořádaných turnajů pořádaných RBTM. V případě shody bodů, rozhoduje vyšší 

průměr bodů získaných ze všech turnajů, kterých se hráč zúčastnil. U míst rozhodujících o stanovení vítěze, 

případně i jejich vzájemná umístění na posledním společném turnaji v rámci RBTM, případně celkový počet 
bodů získaných v celé bodové soutěži RSST, případně los. 

11.  Hygienická opatření: V souvislosti se současnou epidemiologickou situací jsou pořadatel a účastníci povinni zajistit dodržování 

aktuálních platných opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ostrava.  
   Pořadatel je povinen zajistit co nejlepší hygienická opatření, včetně zajištění jejich dodržování. 

   Účastníci turnaje se svou prezentací na turnaji zavazují k plnění těchto opatření. 

   Účastníci svou prezentací na turnaji zároveň potvrzují: 
 - že nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) 

 - že mu okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření.  
- že pokud byl v posledních 14 dnech v zahraničí není si vědom žádného kontaktu s infekcí 
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- že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory 

při rozhodování o účasti na aktivitách 
- že si je vědom/a právních následků, které by ho postihly, když by jeho závazek byl nepravdivý 

 

 
 

 12. Tituly a ceny: Hráč na 1. místě konečného bodového pořadí získávají titul "Přeborník RSST Karviná ve stolním tenisu pro 

rok 2020/2021" a pohár. Hráči na 2. a 3. místě medaile. 
 

 

 
Propozice byly schváleny VV RSST Karviná 26.8.2020 

 

 
 BEDNÁŘOVÁ Bronislava v. r.  BEDNÁŔ Otakar v. r.

 ............................................................  ................................................ 

 sekretář VV RSST Karviná  předseda VV RSST Karviná 


