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Výkonný výbor Regionálního svazu stolního tenisu Blansko (VV RSST Blansko) 

 

Zpravodaj RSST Blansko č. 6-2019/20 

 
Obsah : 1. Rozpis OP mládeže 2019 
             2. Propozice OP mládeže 2019 
             3. Propozice OP dospělých 2019 

   4. Propozice OBTM Vysočany 2020 
             5. Propozice Novoroční turnaj dospělých Vysočany 2020 
             6. Zprávy STK a pokuty 
              

 

1. Rozpis OP mládeže 2019 

 

Rozpis přeborů mládeže RSST Blansko jednotlivců ve 
stolním tenisu 2019/2020 

 
 

1.Pořadatel KP: Regionální svaz stolního tenisu Blansko, z.s. 
 
2. Termín a místo konání OP: 15.12.2019 (Ne), ZŠ Rájec-Jestřebí,Školní 446 
 
 
3. Časový pořad: 
7,30 - 8,30 prezentace všech účastníků 
8,30 - 9,00 losování 1. stupně soutěží 
9,00 nástup a zahájení soutěží 
 
4. Soutěžní disciplíny: 
Dvouhra nejmladších žáků a žákyň ročník 2009 a mladší 
Dvouhra mladších žáků a žákyň ročník 2007 a mladší 
Dvouhra starších žáků a žákyň ročník 2005 a mladší  
Dvouhra dorostenců a dorostenek ročník 2002 a mladší 
Soutěže jednotlivců hrají chlapci a dívky dohromady. 
 
 
5. Účast na KP JmSST: 
V každé kategorii bude přímo nominováno 24 nejlepších chlapců a 8 nejlepších dívek dle nasazovacího 
žebříčku JmK k 1. 1. 2020. Dále každý okres nominuje 1 chlapce a 1 dívku. Zbývající místo obsadí VV JmSST 
udělením divoké karty. Náhradníci za přímo nominované hráče budou určeni dle žebříčku. Náhradníci za 
neobsazená místa z okresů budou určeni dle žebříčku. Náhradníci za hráče nominované okresy budou další 
hráči z příslušných okresů. 
OSST zašlou nominaci na tiskopisu „Nom okr na KPj 2020“ dle pokynů v tomto tiskopisu. 
 
7. Přihlášky: 
Přihlášky zasílejte na email : harna.tomas@gmail.com  
 
8. Vklady: 
Na OP se vklady nevybírají. 
 
9. Ceny: 
Vítězové všech disciplín získávají titul „Přeborník RSST Blansko na sezónu 2019 - 2020“. Hráči a hráčky na 1., 
2., 3 - 4. místě všech disciplín obdrží medaili a diplom, vítězové jednotlivých kategorií pohár. 

mailto:harna.tomas@gmail.com
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10. Občerstvení: 
Pořadatelé zajistí občerstvení v místě konání turnaje. 
 
11. Podmínky účasti: 
Turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči a hráčky, kteří jsou občany ČR, splňují věkové kritérium pro danou 
věkovou kategorii a mají zaplacený evidenční poplatek v oddílu RSST Blansko na sezónu 2019 - 20. 
 
12. Nasazení: 
Hráči (hráčky) jsou nasazeni podle nasazovacího žebříčku RSST Blansko k 1. 12. 2020.  
 
13. Míčky: 
Turnaje se hrají plastovými míčky JOOLA FLASH 40+***, které dodá RSSTB. 
 
14. Systém soutěží: 
I. stupeň skupinový (čtyřčlenné skupiny), II. stupeň se hraje vylučovacím způsobem, netřídí se podle oddílů. 
Vítězové skupin budou do II. stupně vylosováni dle pořadí v žebříčku. Všechny soutěže se hrají na 3 vítězné 
sety z pěti. 
Hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu, tohoto rozpisu a souvisejících ustanovení.  
 
15. Zasílání výsledků: 
Hlavní rozhodčí je povinen do tří dnů zveřejnit výsledky na webových stránkách RSSTB. Startovní listina bude 
povinně obsahovat křestní jméno, příjmení, oddíl a rok narození každého hráče. Ve skupině a v prvním kole II. 
stupně budou hráči uvedeni s křestním jménem a příjmením. Ve všech výsledcích budou uvedeny míčky. 
Výsledky budou zaneseny do žebříčků a vyvěšeny na krajských stránkách http://jmsst.stolnitenis.net/. 
 
17. Bodování: 
OP se započítávají do Bodovací soutěže RSSTB (OBTM) a do žebříčku RSSTB. 
 
Body za umístění: 
 

Pořadí Množství bodů 

1. Místo 12 

2. Místo 10 

3-4. Místo 8 

5-8. Místo 5 

9-16.Místo 3 

  
 
 
 
 
18. Přeborníci RSST Blansko na sezónu 2018-2019: 
 
 
V Blansku 22.11. 2019 

 

Pavel Gyurgyik 

 

 

                           Miroslav Španiel 

předseda RSST Blansko                             KM RSST Blansko 
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2. Propozice OP mládeže 2019 

Okresní přebor mládeže  
Rájec-Jestřebí 2019         

 

Všeobecná ustanovení : 
 
1. Pořádající :                    RSST Blansko, z.s.                                                       
                                           Oddíl stolního tenisu Triangl Rájec-Jestřebí 
 
2. Datum :                      Neděle  15.12.2019 
3. Místo :                        tělocvična ZŠ Rájec, Školní 446 
 
4. Vedení turnaje : 
- ředitel :            Miroslav Španiel 
- rozhodčí : Tomáš Harna – rozhodčí licence „A“ 
- zdravotník :   zajistí pořadatel 
 
5. Informace :                  Miroslav Španiel-604 118 562,Tomáš Harna-776 392 805 
6. Losování :                    veřejné po skončení prezentace, dle nasazovacího žebříčku 
7. Občerstvení :                jídlo a pití zajištěno 
 
Technická ustanovení : 
 
1. Předpis :                           hraje se podle pravidel stolního tenisu,soutěžního řádu stolního                      
                                              tenisu a podle ustanovení tohoto rozpisu. 
 
2. Soutěže :                          1. dvouhra dorostu   - nar. 2002-2004 
                                              2. dvouhra staršího žactva   - nar. 2005-2006 
                                              3. dvouhra mladšího žactva  - nar. 2007-2008 
                                              4. dvouhra nejmladšího žactva - nar. 2009 a později 
 
3. Systém :                           kombinovaný dvoustupňový systém na 2-3 vítězné sady, 
                                             1. stupeň skupiny , 2 stupeň pavouk, nasazení dle aktuálního 
                                              žebříčku mládeže RSSTB.            
                                              Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu, dle počtu přihlášených. 
 
4. Časový pořad :               1. část : 

         7.30 - 8.00      prezentace - mladší žactvo, dorost 
                                           8.00 - 8.30      losování - mladší žactvo, dorost 
                                           8:30                zahájení soutěží - mladší žactvo, dorost 
 
                                           2. část : 

         11.00 - 11.30   prezentace - nejmladší žactvo, starší žactvo 
                                           11.30 - 12.00   losování - nejmladší žactvo, starší žactvo 
                                           12.00               zahájení soutěží - nejmladší žactvo, starší žactvo 
 
5. Stoly a míčky :                 hraje se na 6-ti stolech, míčky Joola *** plastové 
6. Rozhodčí :                        k jednotlivým zápasům je stanoven rozhodčí  
7. Ceny :                               vítězové jednotlivých kategorií obdrží pohár,2. a 3. místo medaili a  
                                             diplom                                                                                                         
8. Námitky :                          dle soutěžního řádu 
9. Přihlášky :  do pátku 12.12.2019  na email : harna.tomas@gmail.cz 
     

10. Jeden hráč smí hrát maximálně dvě kategorie. 
11. Výsledky turnaje budou zahrnuty do okresního bodování v jednotlivých kategoriích. 
 
Turnaje se mohou zúčastnit pouze registrovaní hráči ČAST okresu Blansko 
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3. Propozice OP dospělých 2019 

 

Okresní přebor dospělých 

Blansko 2019       
 

Všeobecná ustanovení : 
 

1. Pořádající :    RSST  Blansko a KST Blansko 

 
2. Datum :                              Sobota  14.12.2019 
3. Místo :                                Herna stolního tenisu KST Blansko 
4. Vedení turnaje : 
- ředitel :            Voráč Pavel 
- hlavní rozhodčí : Vladimír Švancara – lic. „B“ , rozhodčí u stolů určí hl.rozhodčí 
- zdravotník :          zajistí oddíl KST Blansko 
5. Informace :             Vladimír Švancara – 732 432 875 
6. Losování :                veřejné po skončení prezentace, dle nasazovacího žebříčku 
7. Občerstvení :           jídlo – guláš,klobásy a pití zajištěno 
 
Technická ustanovení : 
 
1. Předpis :                    hraje se podle pravidel stolního tenisu,soutěžního řádu stolního                      
                                      tenisu a podle ustanovení tohoto rozpisu. 
2. Soutěže :                   1. dvouhra mužů 
                                       2. čtyřhra mužů 
3. Systém :                    kombinovaný dvoustupňový systém na 2-3 vítězné sady 

(1.stupeň         
 skupiny 2. stupeň pavouk), pořadatel si vyhrazuje právo na 
změnu, dle počtu přihlášených. 

 
4. Časový pořad :         1. část : 
 

           8.00 - 8.30      prezentace  
                                       8.30                 losování  
                                       9.00                 zahájení soutěží  
 
                                       2. část : 
 

           10.00 - 10.30   prezentace čtyřher 
                                       10.30               losování  
                                       11.00               zahájení soutěže 
 
5. Stoly a míčky :         hraje se na 5-ti stolech, míčky Joola *** plastové 
6. Ceny :                       hráči na 1.- 4. místě obdrží drobné odměny  
7. Námitky :                 dle soutěžního řádu 
8. Přihlášky : do pátku 13.12.2019  na email : vladimir.svancara@seznam.cz 
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  9. Turnaje se mohou zúčastnit pouze registrovaní hráči ČAST okresu 
Blansko 

4. Propozice OBTM Vysočany 2020 

 

Kde: KD Vysočany 
Kdy:5.1.2020,  prezentace do 8:00 

 

Všeobecná ustanovení: 

 

1.Pořádající: TJ Vysočany, oddíl stolního tenisu 

2.Datum: Neděle 5.1.2020 
3. Místo : 
 

 

KD Vysočany 

4.Ředitel 
turnaje: 

Miloš Zouhar-728 267 034 

5.Rozhodčí: Tomáš Harna- Licence “B” – 776 392 805 

6.Zdravotník: Zajistí pořadatel 

7.Startovné: 50 Kč za hráče 

8.Informace: Ondřej Zouhar-775 633 971 

9.Losování: Veřejné, po skončení prezentace,dle žebříčku OBTM RSSTB 

10.Občerstvení: Zajištěno pořadateli 

 
Technická ustanovení: 

 
 
1.Předpis: 

Hrajesepodlepravidelstolníhotenisu,soutěžníhořádustolníhoteni
suapodleustanovenítohotorozpisu. 

 
 
2.Kategorie: 

1)Dorost-narození    2002-2004 

2)Starší žactvo-narození v roce 2005-2006 

3)Mladší žactvo – narození v roce 2007-2008 

4)Nejmladší žactvo-narození v roce2009 a mladší 
 
 
 
 
3.Systém: 

6výkonnostních divizí 1-5divize po 8mi účastnících,poslední 6divize 

zbytek. Systém bude upřesněn na místě dle skutečného počtu 
účastníků 1.stupeň v rámci divizí:2 čtyřčlenné skupiny 

2.stupeň:první dva ze skupin prvního stupně o vítězství v divizi,  třetí 
a čtvrtí ze skupin o záchranu v divizi 
Do 2.stupně se započítává vzájemný zápas z 1.stupně v  rámci 
divizí se hraje na tři vítězné sety. 

 
 

4.Časovýpořad: 

1část: 

7.30-8:00-prezentacedvouher 
8:15-losování 
8.30-zahájení soutěží 

5.Stoly: Hraje se na 7 stolech, míčky Joola***(PLAST). 

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

7.Ceny: Hráčina1.-3.místě v každé divizi obdrží ceny dle rozpisu 

8.Námitky: Dle soutěžního řádu. 

9.Přihlášky: Do pátku  3.1.2020 na email:  harna.tomas@gmail.com 
 

 

10.Ostatní: 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto propozic. 

Výsledky turnaje budou zahrnuty do okresního bodování   
v jednotlivých kategoriích. Turnaje se  mohou zúčastnit, také neregistrovaní,začínající 
hráči.Zájemci z jiných okresů nebo krajů mohou hrát v případě 

schválení .Maximální počet hráčů je omezen na 62. 
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   5. Propozice Novoroční turnaj dospělých Vysočany 2020 

Novoroční turnaj mužů 

Vysočany 4.1.2020   
 

Turnaje se mohou zúčastnit hráči okresu Blansko bez omezení. 

Nově také hráči okresů Brno-město, Brno-venkov, Vyškov, Prostějov do výše krajské 

soutěže II  +  pozvaní hosté pořadateli.  
 

Všeobecná ustanovení : 
 

1. Pořádající :    TJ Vysočany, oddíl stolního tenisu 

 

2. Datum :   Sobota  4.1.2020 

3. Místo :   Kulturní dům Vysočany (okres Blansko)  
                                               GPS herny: 49°25'56.640"N, 16°48'40.679"E 

4. Vedení turnaje : 

- ředitel :    Miloš Zouhar 

- rozhodčí :                           Vladimir Švancara lic.“B“, Roman Flek lic.“K“, Ondřej Zouhar lic.“K“ 

 - zdravotník :                       Zajistí oddíl stolního tenisu Vysočany 

 

5. Informace :  Pavel Gyurgyik tel. 721419700 

6. Losování :   Veřejné po skončení prezentace. Nasazení dle žebříčku Elo 

7. Občerstvení :  Jídlo – klobásy, párky a pití zajištěno v místě konání 

 

Technická ustanovení : 
 

1. Předpis :   Hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu stolního                      

    tenisu a podle ustanovení tohoto rozpisu. 

 

2. Soutěže :    1. dvouhra mužů 

    2. čtyřhra mužů 

 

3. Systém :   Kombinovaný dvoustupňový systém na 2-3 vítězné sady  

    Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu, dle počtu přihlášených. 

 

4. Časový pořad :  1. část : 

 8.00 - 8.30       prezentace dvouher 

    8.30                 losování  

    9.30                 zahájení soutěže  

 

    2. část : 

 11.00 - 11.30   prezentace čtyřher 

    11.30               losování  

    12.00               zahájení soutěže 

 

https://mapy.cz/?source=coor&id=16.811299722222,49.4324
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5. Stoly a míčky :  Hraje se na 7 stolech, míčky Joola Flash *** plast, bílá 

6. Ceny :              Hráči na 1.- 16. místě  

7. Námitky :   Dle soutěžního řádu 

8. Předběžné přihlášky :  Prosíme do pátku 3.1.2020  na email : zouharo@seznam.cz  

 

 

6.Zprávy STK a pokuty 
 
 

a) STK povoluje odklad utkání 5.kola -  Vísky B - Velenov C soutěže RS II. 
Utkání se odehraje do konce roku 2019. 

Poplatek za pozdní hlášení odkladu ( 200,- kč) zaplatí dohromady oba oddíly v 
poměru 1:1 (tzn. každý oddíl 100,-kč 

 

 
b)STK povoluje, po dohodě obou oddílů, odklad utkání 6.kola RPII   Vysočany B - 

Velenov A . 
Utkání se odehraje  v úterý 26.11.2019 v 18:45 hod. 
Poplatek za pozdní žádost o odklad utkání (200.-kč)  zaplatí dohromady oba oddíly 
v poměru 1:1 (tzn. každý oddíl 100,-kč) 
 

 
 

Zdeněk Sedlák 
Předseda STK 

mailto:zouharo@seznam.cz

