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Rozpis 24. ročníku Seriálu turnajů Grand Prix 
2017-2018 TTSTAR-SHOP.cz 

 
1. Pořadatel Grand Prix:  
Pražský svaz stolního tenisu z.s. (PSST) 
 
2. Termíny turnajů:  
Budou uvedeny v termínové listině PSST na webových stránkách. 
 
3. Místa konání:  
Sportovní areál HAMR - Braník, Vltavanů 1542, Praha 4 
(Memoriál Jana Kalibery - herna ABC Braník, Sportovní areál Za Mlýnem, Praha 4) 
 
4. Časový pořad:  
8,00 - 8,30 prezence všech účastníků  
8,30 - 9,15 losování 1. stupně soutěží  
9,15 nástup a zahájení soutěží  
 
5. Soutěžní disciplíny:  
dvouhra nejmladšího žactva ročník 2007 a mladší 
útěcha nejmladšího žactva  
čtyřhra nejmladšího žactva 
 
dvouhra mladšího žactva ročník 2005 a mladší 
útěcha mladšího žactva  
čtyřhra mladšího žactva 
 
dvouhra staršího žactva ročník 2003 a mladší 
útěcha staršího žactva 
čtyřhra staršího žactva 
  
dvouhra dorostu ročník 2000 a mladší 
útěcha dorostu  
čtyřhra dorostu 
 
6. Přihlášky:  
Povinností účastníka turnaje je přihlásit se nejpozději do termínu uvedeného 
v propozicích jednotlivých turnajů, a to online na webových stránkách PSST, bez 
předchozí přihlášky nebudou hráči zařazeni do turnaje.  
 
7. Vklady:  
Na turnajích GP mohou pořadatelé vybírat vklady do výše 150 Kč na hráče.  
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8. Ceny:  
Oceněni budou hráči na prvních čtyřech místech dvouhry, čtyřhry a finalisté útěchy, 
kteří obdrží medaili (pohár), diplom a věcné ceny. Dále budou oceněny také nejlepší 
tři hráčky na turnaji. 
 
9. Podmínky účasti:  
Turnaje se mohou zúčastnit všichni hráči a hráčky splňující věkové kritérium na danou 
věkovou kategorii tzn., že turnajů se mohou také zúčastnit jak hráči mimopražští tak 
hráči neregistrovaní.  
 
10. Nasazení:  
Nasazení bude prováděno podle aktuálního Nasazovacího žebříčku mládeže PSST – 
viz Metodika žebříčků mládeže PSST pro sezónu 2017/2018. 
Průběžné pořadí GP není žebříčkem a nemůže být používáno pro nasazování!!!   
 
11. Míčky:  
Turnaje se hrají míčky 40+ ***, které dodá PSST. 
 
12. Systém soutěží:  
Soutěže dvouher (platí pro všechny kategorie) se hrají kombinovaným způsobem: 
I. stupeň: Hráči jsou vylosováni do skupin, a to 3 – 5 členných, z nichž postoupí hráči 
na 1. a 2. místě do druhého stupně.  
V případě účasti 24 a méně hráčů jsou hráči vylosování do 6 členných skupin, z nichž 
postoupí hráči na 1.-4. místě do druhého stupně.  
II. stupeň: Hráči jsou vylosováni tak, aby hráči, kteří spolu hráli v I. stupni, byli 
vylosováni do opačné poloviny hracího plánu, bez ohledu na oddílovou příslušnost. II. 
stupeň se hraje vylučovacím způsobem s dohráváním o umístění na 1. – 16. místě. 
 
Doporučený počet skupin: 
do 24 hráčů:   4 skupiny 
do 32 hráčů  8 skupin 
do 48 hráčů  8 - 12 skupin  
49 a více hráčů: 16 skupin 
 
Hráči, kteří nepostoupí do 2. stupně soutěže mají právo startovat v soutěži útěchy. 
Hráči, kteří se nechtějí soutěže útěchy zúčastnit nahlásí svoji neúčast u stolku 
rozhodčích po dohrání I. stupně. 
Soutěže útěchy a čtyřhry se hrají vylučovacím způsobem. Všechny soutěže se hrají 
na 3 vítězné sety z pěti.  
Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu, propozic turnajů GP a 
souvisejících ustanovení.  
 
13. Masters:  
Na závěrečný turnaj GP Masters se kvalifikuje v kategoriích mladšího žactva, staršího 
žactva a dorostu16 nejlepších hráčů podle pořadí GP.  
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V kategorii nejmladšího žactva se turnaj Masters nehraje, ale budou vyhodnoceni 
nejlepší hráči a hráčky na základě celkového pořadí po 6 turnajích.  
Turnaj Masters se v I. stupni hraje ve 2 skupinách po 8 hráčích. Podle umístění 
postupují hráči po dvou do II. stupně, který se hraje ve 4 skupinách po 4 hráčích. 
Vzájemné zápasy z I. stupně se započítávají. 
 
14. Bodování:  
Na turnajích jsou udělovány body podle umístění. Do celkového pořadí se započítávají 
4 nejlepší výsledky z turnajů (včetně Masters). Při rovnosti bodů u 2 a více hráčů 
rozhoduje:  
 

1. 5 výsledek 
2. nejlepší výsledek 
3. vzájemné zápasy 
4. los  

 
Body za umístění:  
 
Pořadí  1  2  3  4  5  6  7  8  
GP   2000  1850  1715  1590  1470  1355  1245  1140  
Masters  2400  2200  2058  1908  1764  1626  1494  1368  
 
Pořadí  9  10  11  12  13  14  15  16  
GP   1040  945  855  770  690  615  545  480  
Masters  1248  1134  1026  924  828  738  654  576  
 
body za další umístění a za útěchu:  
umístění\hráčů celkem  

33 a více  17-32.   17. – 24.  
17. – ?. 420   420   17. 420 
vítěz útěchy 360   420  18. 360 
2.   300   360   19. 300 
3. – 4.  240   300   20. 240  
5. – 8.  180   240   21. 180 
9. – 16. 120   180 *  22. 120 
17. – 32. 60     23. 60 
33.- 64.  1     24. 1 
 
* Více jak jeden bod za umístění může získat pouze hráč, který v průběhu turnaje 
alespoň jednou zvítězil.  
     
V Praze dne 17. srpna 2017 
Aktualizováno dne 13. září 2017 (změny podbarveny žlutě) 
 
      Martin Linert                Petra Polednová 
 místopředseda PSST              ředitelka soutěží mládeže PSST 


