
Rozpis Bodovacích turnajů mládeže RSST Blansko 

2019-2020 
 
 

 
1.Pořadatel BTM: RSST Blansko, z.s. 

 
 
2.Pořadatelé jednotlivých turnajů: 

 
Z řad oddílů stolního tenisu RSST Blansko na základě přihlášek podaných na RSST 
Blansko. 
 
3.Termíny a místa konání turnajů:  
 
12.10.2019 (So) – KST Blansko – herna KST Blansko 
23.11.2019 (So) – TJ Sokol Velké Opatovice – tělocvična bývalého učiliště,ul.Mládežnická 
5.1.2020 (Ne) - TJ Sokol Vysočany – KD Vysočany 

2.2.2019  (Ne) - TJ Kunštát – městská sportovní hala Kunštát 
1.3.2020  (Ne) – KST Blansko – herna KST Blansko 
23.3.2020 (so)   - TJ Sokol Velké Opatovice – tělocvična bývalého učiliště, ul.Mládežnická 
 
 
 
5.Časový pořad: 
 
7,30 - 8,00 prezentace všech účastníků 
8,00 - 8,30 losování soutěží 
8,45 - nástup a zahájení soutěží 
 
6. Soutěžní disciplíny: 
 
dvouhra nejmladšího žactva ročník 2009 a mladší ( chlapci a dívky dohromady) 
dvouhra mladšího žactva ročník 2007 a mladší (chlapci a dívky dohromady) 
dvouhra staršího žactva ročník 2005 a mladší (chlapci a dívky dohromady) 
dvouhra dorostu ročník 2012 a mladší (chlapci a dívky dohromady) 
Podle množství přihlášených hráčů se bude hrát společně nebo po kategoriích. 
 
7. Propozice: 
 

Pořadatelé jednotlivých turnajů zašlou propozice turnaje ke schválení vždy minimálně 
1 měsíc před konáním turnaje na emailovou adresu :  durdik@seznam.cz, 
 
8. Přihlášky: 
 
Na OBTM se podávají pořadateli (dle propozic) a na email  harna.tomas@gmail.com , 
povinností účastníka je dostavit se v určené době k prezentaci.  
 
9. Vklady: 
 
Na BTM mohou pořadatelé vybírat vklady do výše 50 Kč na hráče. 
 
 
 

 
 

mailto:durdik@seznam.cz


10. Ceny: 
 
Pořadatel odmění hráče na 1., 2. a 3. místě každé divize takto:                                      
1. místo pohár a diplom,  
2. a 3. místo medaile,diplom, popřípadě věcnými cenami dle možností pořadatele. 

 
11. Občerstvení: 
 
Pořadatelé zajistí občerstvení v místě konání turnaje.  

Občerstvení si hradí hráči sami!!!!!!! 
 
12. Podmínky účasti: 

 
Turnaje se mohou zúčastnit všichni hráči a hráčky splňující věkové kritérium na danou 
věkovou kategorii a se zaplaceným evidenčním poplatkem RSST Blansko na sezónu 
2019-20. Účast hráčů z oddílů mimo RSST Blansko a hráčů, kteří nemají zaplacený 
evidenční poplatek na sezonu 2019-20 podléhá schválení ředitelem turnaje.  
 
13. Míčky: 

 
Turnaje se hrají plastovými míčky Joola Flash ***, které dodá VV RSST Blansko. 
 
14. Systém soutěží: 
 
Série Okresních bodovacích turnajů mládeže se skládá z pěti turnajů (viz bod 3).  

Všichni prezentovaní hráči a hráčky jsou rozděleni do maximálně šesti divizí podle 
aktuálního nasazovacího žebříčku  (dále jen žebříček).   

Mimo pořadí jsou nasazeni hráči postupující z nižší divize do vyšší a případně první dva z 
1. divize z předchozího turnaje. Minimální počet hráčů v divizi je osm. 

1. až 5. divize: 

V každé divizi hraje 8 hráčů (1. divize 1. - 8. hráč, 2. divize 9. – 16. hráč, atd.) 
dvoustupňovým skupinovým systémem. První stupeň – dvě 4-členné skupiny, první dva 
postupují do skupiny o 1. – 4. místo, další dva do skupiny o 5. – 8. místo v jednotlivých 
divizích. Vzájemné zápasy z prvního stupně se započítávají. Vítěz 1. divize se stává 
celkovým vítězem turnaje. První dva z ostatních divizí postupují a získávají automaticky 
právo na dalším turnaji startovat ve vyšší divizi. 

6. divize (nejslabší divize): 

Zařadí se hráči, kteří se dle žebříčku nedostali do vyšších divizí. Hraje se dvoustupňovým 
kombinovaným systémem. První stupeň – 3-členné, 4-členné a 5-členné skupiny - první 
dva postupují do druhého stupně, který se hraje vyřazovacím systémem. Semifinalisté 6. 
divize (nejslabší) získávají na příštím turnaji právo startu v 5. divizi (ve druhé nejslab 

V 6. divizi (nejslabší divizi) se hraje dvoustupňovým skupinovým systémem, první stupeň 
druhý stupeň se hraje pavoukem, k.o.systémem. 

Všechny soutěže se hrají na 3 vítězné sety z pěti, pokud vzhledem k počtu zúčastněných 
hráčů neurčí jinak hlavní rozhodčí( např. skupiny se budou hrát na dva vítězné sety a 
druhý stupeň na tři vítězné sety) 



Hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu, tohoto rozpisu, propozic BTM a 
souvisejících ustanovení. 

15. Nasazení: 
 

Nasazování do prvního kola prvního turnaje se provádí podle „Redukovaného 
nasazovacího žebříčku okresu Blansko za sezónu 2018-2019“ 
Nasazování do prvního kola druhého a dalšího turnaje se provádí dle „Žebříčku OBTM“ 
 
 
16. Zasílání výsledků: 
 
Pořadatel je povinen zaslat výsledky turnaje a startovní listiny do tří pracovních 
dnů (nejlépe však co nejrychleji) e-mailem na adresu MSpaniel@seznam.cz, 
v kopii na adresu harna.tomas@gmail.com.  Startovní listina bude povinně 
obsahovat křestní jméno, příjmení, oddíl a rok narození každého hráče. Ve skupině, 
v prvním kole II. stupně a útěchy budou hráči uvedeni s křestním jménem a příjmením. 
Ve všech výsledcích budou uvedeny míčky. Výsledky budou zaneseny do žebříčků a 
rozeslány ve zpravodaji RSST Blansko. 

 
 
17. Bodování: 
Za každý turnaj obdrží zúčastnění hráči body do okresní bodovací soutěže podle 
konečného pořadí na turnaji. Hráč na 1. místě obdrží tolik bodů kolik bylo zúčastněných 
hráčů. Hráči na dalších místech obdrží vždy o bod méně. Poslední hráč obdrží tedy 1 bod. 
 
 
18. Konečné pořadí: 
 
Konečné pořadí se stanoví podle dosažených bodů na turnajích OBTM samostatně pro 
každou z věkových kategorií (Dorost, Starší žáci, Mladší žáci, Nejmladší žáci). Pojem 
samostatně znamená, že každý hráč bude v konečném pořadí zařazen do pořadí jen v 
jedné kategorii podle svého věku. 

 
 
19. Ocenění nejlepších hráčů: 
 
První tři hráči každé kategorie z pořadí vytvořeného pouze na základě bodů z OBTM RSST 
Blansko a okresního přeboru RSST Blansko 2018-2019 obdrží medaile a diplomy. 
 
 

 
V Blansku dne 23.9.2019 
 
Pavel Gyurgyik  

 
 
                        Miroslav Španiel 

Předseda RSST Blansko                         KM RSST Blansko  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 



  
  
 


