
MORAVSKOSLEZSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU  

 

V Y P I S U J E 

 

KRAJSKÉ BODOVACÍ TURNAJE MLÁDEŽE 

MORAVSKOSLEZSKÉHO SVAZU STOLNÍHO TENISU 

2021/2022 
 
A. Všeobecná ustanovení: 

 

 1.  Pořadatel: Byli určeni VV MSSST na základě vyhodnocení vypsaného konkurzu.  
 2. Datum a místo konání: 

  1. KBTM sobota 4. září 2021 -  

  2. KBTM sobota 9. října 2021 -  

  3. KBTM sobota 6. listopadu 2021  -  

  4. KBTM sobota 4. prosince 2021 -  

  5. KBTM  -  

  6. KBTM  -  

  7. KBTM  -  

  8. KBTM  -  

  Přesná místa konání získáte kliknutím na místo konaní, případně zadání GPS souřadnic 

 

 3. Ředitelství turnaje:   Ředitel: Zajistí pořadatel 
   Pořadatel: Zajistí pořadatel 

                                Vrchní rozhodčí:          Bednář Otakar 

   Zástupce vrch. rozhodčího:  Bednářová Bronislava  

 

 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 ročníky 2000 a mladší 
   

 3.  Systém soutěží:   V základní podobě třístupňový, kdy jsou všichni prezentování hráči rozděleni do 

16 - ti členných skupin – divizí, podle pořadí v aktuálním „Nasazovacím 

žebříčku pro daný KBTM“. Mimo pořadí jsou nasazení dva hráči postupující z 

nižší divize do vyšší a jeden sestupující z vyšší divize do nižší. 

   V případě, že v nejnižší divizi nedojde k naplnění minimálního počtu hráčů (13), 

potřebného pro zachování daného systému, dojde v této divizi ke změně systému 

a to tak, aby se počet jednotlivých odehraných utkání u co největšího počtu, 

blížil počtu utkání, která odehrají hráči v plně obsazených divizích. Hráči v plně 

obsazených divizích, odehrají o konečné umístění, 7 utkání.  

   V plně obsazených divizích platí: 1. stupeň: skupinky po 4 hráčích, 2. stupeň: 

skupinky po 4 hráčích, vzájemná utkání z 1. stupně se započítávají, 3. stupeň: 

skupinky po 4 hráčích, vzájemná utkání z 2. stupně se započítávají. 

   V případě mimořádně velkého počtu účastníků rozhodne vrchní rozhodčí o 

změně systému soutěží na dvoustupňový: 

   Varianta A: 

   1. stupeň je shodný, 2. stupeň se hraje ve dvou skupinách - skupině o 1. - 8. 

místo a skupině o 9. - 16., místo, vylučovacím systém na jednu porážku. Do 

skupiny o 1. - 8. místo postupují hráči, kteří se umístili ve skupinách 1. stupně na 

1. a 2. místě. Do skupiny o 9. - 16. místo postupují hráči, kteří se umístili ve 

skupinách 1. stupně na 3. a 4. místě.  

   Varianta B: 

   1. stupeň je shodný, 2. stupeň se hraje ve dvou skupinách - skupině o 1. - 8. 
místo a skupině o 9. - 16, místo, vylučovacím systém na jednu porážku s 

dohráním o umístění. Do skupiny o 1. - 8. místo postupují hráči, kteří se 

umístili ve skupinách 1. stupně na 1. a 2. místě. Do skupiny o 9. - 16. místo 

postupují hráči, kteří se umístili ve skupinách 1. stupně na 3. a 4. místě. 
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 4.  Nasazování: Do jednotlivých skupin, divizí, do 1. stupně se hráči nasazuji na pevné, 

předem stanovené pozice, bez třídění, v pořadí podle Nasazovacího žebříčku 

pro daný KBTM. Dva první hráči z jednotlivých divizí, kteří podle 

konečného pořadí předcházejícího turnaje postupují, se nasadí na nejnižší 

pozice ve vyšší divizi (případně, na odpovídající místa podle žebříčku) a 

poslední hráči z jednotlivých divizí, kteří sestupují, se nasadí na 

odpovídající místa podle žebříčku do nižších divizí. 

   Hráči umístění na „posledních místech“ nesestupují, pokud budou 
v nasazovacím pořadí, po prezentaci, na příštím turnaji umístění na 1.-12. místě 

své divize na minulém turnaji. 

   V případě, že se dalšího turnaje zúčastní hráči umístění na nasazovacím žebříčku 

umístěni výše, mohou do nižší divize sestoupit i hráči, kteří se umístili na dalších 

pozicích (na 14., 13., 12., ... a dalších místech). 

   Nasazovací žebříček pro daný KBTM je sestaven na základě pořadí daném: 

    1.  Nejlepším dosaženým umístěním hráče na KBTM v posledním roce  

  (období) 

    2.  V případě shodného nejlepšího umístění rozhoduje průměr umístění  

  na všech turnajích v posledním roce 

   Hráči, kteří nejsou zařazení v Nasazovacím žebříčku pro daný KBTM, budou 

zařazení do nejnižší skupiny, divize. 
  

 5.  Mimořádné nasazování: O mimořádné nasazení, zařazení do Nasazovacího žebříčku pro daný KBTM, je 

zapotřebí požádat nejpozději do termínu ukončení přihlášení do Registru pro 

daný KBTM a to mailem na adresu KM MSSST kmmssst@mssst.cz. 

   Pokud je hráč zařazen na některém ze žebříčků ČAST, MSSST bude zařazen na 

odpovídající pozici v Nasazovacím žebříčku pro KBTM MSSST, která bude 

odpovídat pozici hráčů z jeho umístění v daném žebříčku ČAST, MSSST v dané 

věkové kategorii. 

   Pokud hráč není zařazen v žádném žebříčku, může KM MSSST udělit „divokou 

kartu“ a rozhodnout o jeho, dodatečném zařazení do Nasazovacího žebříčku pro 

KBTM MSSST (s ohledem na jeho výsledky v jiných soutěžích, případně 
dřívějšímu umístění v Nasazovacím žebříčku pro dřívější KBTM). 

   U hráče, který je již v Nasazovacím žebříčku uveden, mimořádné nasazovaní 

nelze provést. 

   Mimořádné nasazovaní, zařazování do Nasazovacího žebříku pro KBTM 

MSSST nelze provádět v den konání turnaje, při prezentaci, losování. 

 

 6. Míčky:            Plastové míčky, kvality "***" dodá MSSST. 

 

 7. Kvóty:  Kvóty nejsou stanoveny. 

 

 8.  Podmínky účasti:  Turnajů se mohou zúčastnit pouze hráči a hráčky, kteří jsou uvedeni v 

registru hráčů a mají uhrazen registrační poplatek ve výši 150,- Kč, nebo 300,- 

Kč. Turnaje se mohou zúčastnit i hráči jiných krajských svazů. 

  

 9. Vklady: Za každého startujícího 50,- Kč, bez ohledu na počet soutěží, ve kterých startuje. 

Pro hráče a hráčky jiných krajských svazu je vklad 100,- Kč. 

 

10. Časový pořad:     8,00 - 8,30   prezentace 

                          8,30 - 9,00   losování  

                          9,00            zahájení turnaje 

 

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

 
12.  Hodnocení: Hráčům umístěným na jednotlivých místech se za jejich umístění přidělují body 

podle Zásad hodnocení mládeže MSSST. Tyto body pak slouží ke konečnému 

určení pořadí v seriálu KBTM. Bodování se provádí pro každou věkovou 

kategorii samostatně (podle umístění hráčů v jednotlivé věkové kategorii). 

   Bodové hodnocení za jednotlivé bodované akce je uvedeno v dokumentu 

„Hodnoty přidělovaných bodů v hodnocených akcích MSSST v sezóně 

2020/2021“. 

   Konečné pořadí seriálu KBTM v každé kategorii je dáno velikostí hodnoty 

dosažených redukovaných bodů. Velikost hodnoty redukovaných bodů je dána 

mailto:obednar@email.cz
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součtu bodů ze stanoveného počtu nejlepších dosažených bodových výsledků. 

Počet započítávaných hodnot je stanoven jako nadpoloviční počet z 

uskutečněných turnaj. V případě shody výše redukovaných bodů, rozhoduje 

vyšší průměr bodů získaných ze všech turnajů seriálu turnajů KBTM, kterých se 

hráč zúčastnil. V případě i shody průměru rozhodují vzájemná utkání. 

 

13.  Hodnocené kategorie:  1.  U21B muži 2001 a mladší 

    2.  U21G ženy 2001 a mladší 
    3. U19B chlapci 2003 a mladší 

    4. U19G dívky 203 a mladší 

    5.  U17B chlapci 2005 a mladší 

    6.  U17G dívky 2005 a mladší 

    7.  U15B chlapci 2007 a mladší 

    8.  U15G dívky 2007 a mladší 

    9.  U13B chlapci 2009 a mladší 

    10.  U13G dívky 2009 a mladší 

    11.  U11B chlapci 2011 a mladší 

    12.  U11G dívky 2011 a mladší 

 

14. Tituly a ceny: Hráči podle pořadí zisku redukovaných bodů získávají právo nominace na M-ČR 
mládeže v dané věkové kategorii. 

 

 

15.  Nominace na M-ČR: Konečné bodové pořadí v seriálu turnajů KBTM v jednotlivých věkových 

kategoriích bude využito pro nominaci na M-ČR mládeže a krajské přebory 

mládeže MSSST, kde budou jmenovitě nominovaní nejlepší hráči v 

jednotlivých věkových kategoriích a okresní přeborníci (celkově – junioři 16, 

dorostenci 16, starší žáci 16, mladší žáci 8, nejmladší žáci 8, juniorky 8, 

dorostenky 8, starší žákyně 8, mladší žákyně 8, nejmladší žákyně 8). Ti sehrají 

jednorázový turnaj, Krajský přebor mládeže o titul přeborníka MSSST v 

jednotlivých věkových kategoriích. Krajský přebor v kategorii juniorů a juniorek 
se bude hrát pouze v tom případě, že většina nominovaných bude v juniorské 

kategorii. 

 

16.  Hygienická opatření: V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v době konání turnaje jsou 

pořadatel a účastníci povinni zajistit dodržování aktuálních platných opatření 

stanovených Ministerstvem 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. 

   Každý účastník akce je povinen při vstupu do místa konání turnaje 

předložit vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti (příloha). 

 

   

 

 

 

 

  Rozpis soutěže schválil VV MSSST dne 28. června 2021. 

 

 

 

 BEDNÁŘ Otakar HENŽEL Miroslav OLBRICHT Jiří 
 .....................................  ............................................. ..................................... 
 Předseda KM MSSST  Předseda STK MSSST Předseda MSSST 


