Regionální svaz stolního tenisu Beroun vydává
Rozpis okresních bodovacích turnajů žáků
ve stolním tenise 2017 – 2018
1. Řídící orgán:
Soutěž řídí Výkonný Výbor regionálního svazu stolního tenisu Beroun ( VV RSST )
prostřednictvím předsedy VV. Jiří Kopřiva, e-mail kopriva.ping@seznam.cz , mobil 603 445 168,
webové stránky rsst-beroun.normal.cz .

2. Ředitelství:
Ředitelství turnaje se skládá z vrchního rozhodčího ( od sezony 2018 - 2019 min. licence C ),
schváleného VV RSST Beroun a minimálně jednoho organizačního pracovníka zajištěného
pořadatelem.

3. Pořadatel:
Pořadatelem turnajů jsou z pověření VV RSST Beroun oddíly stolního tenisu okresu Beroun,
které mají vyrovnané finanční závazky se svazem.
Pořadatel je povinen zajistit hrací místnost o celkovém počtu min. 4 stolů. Na všech stolech
musí být k dispozici počítadla. Pořadatel je povinen zajistit v místě konání turnaje jednoduché
nekuřácké občerstvení. Doporučujeme mít v místě řádně vybavenou lékárničku a pokud možno
zdravotníka.
Zájemci o pořádání turnajů zašlou přihlášku co nejdříve na e-mail či telefon viz bod 1. V přihlášce
uvádějte místo konání ( pokud je to mimo schválenou hernu přesnou adresu ), počet stolů, vrchního
rozhodčího ( VR ) a organizačního pracovníka ( OP ) odpovědného za organizaci turnaje.

4. Termín, pořadatel, místo, VR, OP, počet stolů:
1. kolo

17.12. 2017 TJ Olešná (adresa níže), VR Kopp Jan, OP Herman Miloš, 4 stoly
adresa herny: Zaječov 126 (Lidový dům) – u fotbalového hřiště

2. kolo

7. 1. 2018

TJ Praskolesy (adresa níže), VR Týbl Vladimír, OP Novák Petr, 4 stoly
adresa herny: Praskolesy 241 (směr na Žebrák – před viaduktem)

3. kolo

4. 2. 2018

TJ Olešná (adresa níže), VR Kopp Jan, OP Herman Miloš, 4 stoly
adresa herny: Zaječov 126 (Lidový dům) – u fotbalového hřiště

4. kolo

18. 3. 2018 T.J. Sokol Žebrák (adresa níže) ,VR Kunc Jaroslav, OP Šlosar Roman, 4 stoly
adresa herny: Základní Škola Žebrák, Sídliště 321

5. kolo

22. 4. 2018 TJ. Sokol Králův Dvůr, VR Bednář Jiří, OP Kopřiva Jiří, 4 stoly

5. Účastníci:
Okresní bodovací turnaje žáků jsou přístupné všem řádně registrovaným hráčům oddílů
registrovaných RSST Beroun věkových kategorií nejmladšího žactva, mladšího žactva a staršího
žactva ( ročníky 2003 a mladší ). Bude tolerován jeden start hráče bez registrace, další účast je
podmíněna zápisem do evidenčního seznamu. Pokud nebude tento hráč dále zaregistrován jeho body
a pořadí budou anulovány a dále se nebude moci zúčastnit bodovacích turnajů do řádné registrace.
Pro nasazování hráčů na prvním turnaji budou použity výsledky ze sezóny 2016/2017. Na
každý další turnaj bude zpracován žebříček z výsledků aktuální sezóny 2017/2018.

6. Prezentace účastníků:
Prezentace účastníků proběhne v den konání turnaje do 8.30 hod.

7. Vklady:
Vklady rozhodnutím VV RSST Beroun nebudou vybírány.

8. Míčky:
Hraje se celuloidovými míčky *** kvality. Značku určuje pořadatel ze seznamu schválených
míčků ITTF.

9. Časový harmonogram:
8.00 – 8.30 hod. prezentace účastníků
8.30 – 9.00 hod. veřejné rozlosování
9.00 hod.
zahájení turnaje nástupem účastníků

10. Úhrada nákladů:
VV RSST Beroun přispívá pořadatelskému oddílu na pořádání turnaje 1.500,-Kč. Příspěvky
budou vyplaceny v termínu do 31.5.2018 všem, kteří jednoznačně prokáží majitele účtu, na který má
být poukázaný finanční příspěvek. Případné odměny a náhrady pro VR nebo OP vyplácí pořadatel.
Účastníci startují na náklady vysílající složky, případně na náklady vlastní.

11. Předpis:
Hraje se podle platného „ Soutěžního řádu stolního tenisu“, platných „pravidel stolního tenisu“
a ustanovení tohoto rozpisu.

12. Soutěžní disciplíny:
Dvouhra mladší žáci společně chlapci i dívky
Dvouhra starší žáci společně chlapci i dívky

13. Soutěžní systém:
Hraje se dvoukolovým systémem. I. kolo skupinově, II. kolo vyřazovacím způsobem. Může být
použit „ prolínací“ pavouk používaný již v minulosti. Při nízké účasti v kategorii lze odehrát jednokolově
skupinu, za předpokladu, že hráč nebude hrát více jak 8. zápasů.
Vždy je na zvážení VR jaký systém použije v závislosti na počtu účastníků a počtu hracích
stolů. Hrací plány musí být zveřejněny při nástupu účastníků a po celou dobu konání turnaje
k nahlédnutí na určeném místě.

14. Losování:
Losování bude provedeno veřejně mezi 8.30 a 9.00 hod pořadatelem ve spolupráci s členem
VV RSST, pokud bude přítomen.

15. Počet setů:
Všechny zápasy se hrají na tři vítězné sety z pěti možných.

16. Rozhodčí:
Rozhodčí k jednotlivým stolům určuje vrchní rozhodčí, zpravidla je to hráč, který na
konkrétním stole prohrál předchozí zápas. Povinností doprovodu hráčů mladších či začínajících je
pomoc při výkonu rozhodčího.

17. Ceny:
První tři hráči v obou kategoriích získají diplomy a medaile, které zajistí pořadatel.

18. Povinnosti VR:
Vrchní rozhodčí je povinen ihned po turnaji předat členu VV RSST (pokud bude turnaji
přítomen), nebo první pracovní den odeslat všechny oskenované vyplněné hrací plány, včetně
prezenční listiny, na e-mail (viz bod 1).

19. Hodnocení:
Hráči/ky budou ohodnoceni body podle umístění v každé kategorii samostatně po každém
turnaji. Po každém turnaji bude přepočítáno bodové pořadí a tím vytvořen nasazovací žebříček pro
příští turnaj. Pro nasazení na prvním turnaji v sezóně budou použity výsledky ze sezóny předešlé.
Získané body se hráčům budou sčítat.
Po pátém kole bude zveřejněno konečné pořadí BTŽ RSST Beroun, kde se budou započítávat
čtyři nejlepší výsledky z pěti kol a bude použito k vytvoření žebříčků mládeže RSST Beroun.

20. Tabulka bodování:
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo
6.místo
7.místo
8.místo
9.místo
10.místo
11.místo
12.místo
13.místo
14.místo
15.místo
16.místo
17.místo
18.místo
19.místo
20.místo

250 bodů
220 bodů
200 bodů
190 bodů
180 bodů
170 bodů
160 bodů
150 bodů
142 bodů
134 bodů
126 bodů
118 bodů
110 bodů
104 bodů
98 bodů
92 bodů
86 bodů
80 bodů
75 bodů
70 bodů

21.místo
22.místo
23.místo
24.místo
25.místo
26.místo
27.místo
28.místo
29.místo
30.místo
31.místo
32.místo
33.místo
34.místo
35.místo
36.místo
37.místo
38.místo
39. - 47.místo

65 bodů
60 bodů
55 bodů
51 bodů
47 bodů
43 bodů
39 bodů
35 bodů
32 bodů
29 bodů
26 bodů
23 bodů
20 bodů
18 bodů
16 bodů
14 bodů
12 bodů
10 bodů
9 – 1 bod

21. Odměny a ocenění
Tři nejlepší hráči/ky v každé kategorii získávají pohár a medaili od RSST Beroun. Všichni
účastníci obdrží diplomy a plakety. Podmínkou je účast na třech turnajích v rámci BTŽ RSST Beroun.

Dne 18.10.2017
Jiří Kopřiva
předseda VV RSST Beroun

