
Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje  

Středočeskou Open Tour mládeže 

ve stolním tenise 2018 - 2019  

1. Řídící orgán:   

Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své Komise 

mládeže (KM). Předsedkyně KM: Hana Valentová, km@stcstolnitenis.cz, M: 608 023 347, 

webové stránky: http://www.stcstolnitenis.cz. 

2. Ředitelství:  

Ředitelství turnaje je složeno z vrchního rozhodčího (min. licence C), schváleného 

KR STSST a ředitele turnaje (organizačního pracovníka), zajištěného pořadatelem. 

3. Pořadatel:  

Pořadatelem turnajů jsou z pověření KM STSST oddíly stolního tenisu 

Středočeského kraje. Pořadatel je povinen zajistit hrací místnost o celkovém počtu min. 18 

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 zdravotníka, info třeba na: 

http://www.ptupraha.cz/2017/05/zdravotni-dozor-na-sportovni-akci. 

Zájemci o pořádání turnajů zašlou přihlášku do 25. 9. 2018 na e-mail: 

km@stcstolnitenis.cz. V přihlášce uvádějte místo konání, počet stolů, vrchního rozhodčího 

turnaje vč. mobilu a číslo účtu pro zaslání příspěvku za uspořádání turnaje. 

4. Termín, po řadatel, místo, VR, po čet stol ů:  

1. kolo 28.9.2018 TJ Neratovice (Sportovní hala, kp. Jaroše, Neratovice) 
VR –  (M: ), 20 stolů 

2. kolo 4.11.2018  

3. kolo 19.1.2019  

4. kolo 17.2.2019  

5. kolo 6.4.2019  

 

5. Účastníci:  

Středočeská Open Tour mládeže je přístupná řádně registrovaným hráčům 

věkových kategorií od nejmladšího žactva do dorostu (ročníky 2001 a mladší), kteří 

prokázali/prokáží určitou turnajovou a zápasovou zkušenost (aktivní hráč dle směrnice 

1/2018). KM STSST vydá do 20. 9. 2018 nasazovací žebříček na základě přihlášek pro 

všechny přihlášené hráče Středočeského kraje + ostatní účastníky na základě žebříčků 



mládeže a výsledků z uplynulé sezóny StčOTm 2017/2018. Termín přihlášek hráčů/ek do 

celé StčOTm 2018/2019 je do 18. 9. 2018 . 

Na každý konkrétní turnaj budou hráči nominováni na základě následujícího klíče tak, aby 

bylo plně obsazeno 8 divizí, tj. 128 hráčů: 

a) 16 – finalisté všech divizí 

b) 12 hráčů z okresů -  po jednom z každého okresu, podmínka aktivního hráče ale 

musí být splněna. Vedoucí regionu, nebo jím pověřená osoba, nahlásí týden před turnajem 

nominaci - 1 hráč + 1 náhradník na email KM 

c) 6 divokých karet KM – mohou být určeny zejména pro hráče krajských 

soutěží dospělých, účastníky republikových BTM a případně jednoho hráče pořádajícího 

oddílu, kteří nebudou nominování jiným způsobem a týden před turnajem o ni zažádají na 

email KM 

 d)  ∼ 100 nejlepších podle nasazovacího žebříčku (dle směrnice 1/2016) do 

celkového počtu 128 účastníků 

 

6. Přihlášky a odhlášky:  

 Přihlášky x odhlášky – odhlášení x potvrzení nominace se podávají na formuláři, 

který bude dostupný prostřednictvím centrálního registru ČAST na adrese: 

https://registr.ping-pong.cz v menu KLUB/TURNAJE. Hráči a hráčky se přihlašují 

prostřednictvím správce svého mateřského klubu nebo prostřednictvím svého profilu v 

registru do termínu zde uvedeného. 

Přihlášky hráčů/ek registrovaných v klubech mimo Středočeský kraj budou na 

jednotlivé turnaje přijímány e-mailem od neděle do středy do 18:00 před turnajem na 

adrese KM: km@stcstolnitenis.cz . Výjimkou je první turnaj konaný v pátek, kdy je nutné 

přihlášky poslat do úterý do 18:00. 

Pokud se přihlášený hráč/ka nemůže na základě předchozí přihlášky ze závažných 

důvodů na turnaj dostavit, je nutné se odhlásit e-mailem na stejné adrese, nebo 

telefonicky pořadateli turnaje do 7:30 hod. v den konání turnaje. V případě řádného 

neodhlášení z turnaje a následné neúčasti na turnaji, bude mateřský klub hráče/ku 

vystaven pokutě ve výši 200,- Kč a při každé další neomluvené neúčasti dvojnásobek 

předchozí částky. Za hráče přihlášeného po termínu, pokud bude přijat do turnaje, zaplatí 

mateřský klub pokutu 100 Kč.  

(Ekonomická pravidla: https://www.stcstolnitenis.cz/finance/ekonomicka-pravidla.pdf) 

 

 



7. Prezentace ú častník ů: 

Prezentace proběhne v den konání turnaje před nástupem účastníků. VR je povinen 

postupovat dle čl. 109. SŘ, čl. 213.06 SŘ a rozpisu soutěže. 

 

8. Vklady : 

Budou vybírány pořadatelem při prezentaci ve výši 150,- Kč za hráče/ku. 

9. Míčky : 

Hraje se s plastovými míčky ***  kvality. Značku určuje pořadatel ze seznamu 

schválených míčků ITTF. 

10. Časový harmonogram:  

7:30 – 8:15 hod. prezentace účastníků 

8:45 hod. zahájení turnaje nástupem účastníků 

11. Úhrada náklad ů: 

STSST přispívá pořadatelskému oddílu na pořádání turnaje částkou 350 Kč za 

jeden stůl. STSST provede úhradu příspěvku v termínu do 31. 5. 2019. Případné odměny 

a náhrady pro VR vyplácí pořadatel. Účastníci startují na náklady vysílající složky, příp. na 

náklady vlastní. 

12. Předpis:  

Hraje se podle platného „Soutěžního řádu stolního tenisu“, platných „Pravidel 

stolního tenisu“ a ustanovení tohoto rozpisu. 

13. Soutěžní disciplíny:  

Dvouhra (společně všechny věkové kategorie, chlapci i dívky). 

14. Soutěžní systém a zp ůsob hry:  

Hrají se 16-ti členné výkonnostní divize všech věkových kategorií sestavené dle 

nasazovacího žebříčku pro hráče Středočeského kraje a předem přihlášené ostatní hráče. 

Každá 16ti členná divize bude rozdělena do 4 skupin. Do každé ze skupin bude nasazen 

dle nasazovacího žebříčku jeden hráč/ka, každá další čtveřice hráčů/ek podle 

nasazovacího žebříčku bude vždy do jednotlivých skupin dolosována, s výjimkou dodržení 

zásady nezařazování hráčů/ek do stejné skupiny ze stejného oddílu, pokud to bude 

možné. V každé skupině hraje každý s každým. Pořadí zápasů bude sehráno dle 

Bergerových tabulek (pro 3 a 4 účastníky). Pokud se v jedné divizi setkají dva a více hráčů 

ze stejného oddílu, musí odehrát svá vzájemná utkání během úvodních kol. V rámci jedné 

divize budou hráči/ky postupovat do dalších skupin, dle níže uvedeného pravidla. Výsledky 

vzájemného zápasu se přenáší do další skupiny, celkem každý hráč/ka odehraje max. 7 

utkání v rámci divize. Po odehrání všech utkání v rámci divize bude stanoveno konečné 



pořadí všech hráčů dané divize. 

Výjimka - skupina 9: o vítězství v divizi systémem vyřazovacím – semifinále (5-1 x 

6-2 a 5-2 x 6-1), finále a zápas o 3. místo. 

Pravidla pro postupy ze skupin v rámci divize (příklad divize A, ostatní analogicky): 

 

 

Hráči/ky, umístění na 1. a 2. místě divize B a nižších divizí, postupují pro příští 

turnaj do vyšší divize. V případě rovnosti bodů v bodovém pořadí StčOTm rozhoduje při 

nasazení nejlepší dosažený výsledek z předchozích turnajů dané sezóny, popř. druhý 

nejlepší výsledek atd. V případě naprosté rovnosti bodů i nejlepších dosažených výsledků 

v dané sezóně rozhodne o nasazení KM STSST losem. 

Nejnižší divize, popř. 2 poslední divize budou v rámci turnaje upraveny tak, aby 

skupiny v rámci divize byly min. tříčlenné a každý hráč/ka odehrál/la v rámci turnaje min. 6 

utkání. Hráči/ky budou nasazováni dle Směrnice STSST č.1/2016. Nový hráč bude 

zařazen do poslední divize, pokud mu nebude náležet nasazení na základě jeho umístění 

na republikovém žebříčku mládeže dle směrnice STSST č.1/2016. KM STSST si vyhrazuje 

právo dle uvážení zařadit hráče i výše, pokud o to hráč zažádá a doloží svojí aktuální 

výkonnost (umístění na žebříčku ČR, úspěšnost v krajské, nebo regionální soutěži apod. 

ve srovnání s některým hráčem nasazovacího žebříčku Open Tour.), popř. zařadit hráče 



mimo Středočeský kraj do nasazovacího žebříčku.  

Hrací plány budou po celou dobu turnaje k nahlédnutí u vrchního rozhodčího. 

15. Losování:  

Seznam účastníků a pravděpodobné rozdělení do divizí hod. bude zasláno 

pořadateli turnaje e-mailem. Losování bude provedeno ráno před začátkem turnaje 

pořadatelem ve spolupráci s členem KM STSST, pokud bude přítomen, tak aby většina 

divizí byla plně obsazena. 

16. Počet setů: 

Všechny zápasy se hrají na tři vítězné sety z pěti. 

17. Rozhod čí: 

Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí. 

18. Ceny:  

Pořadatel je povinen zajistit pohár pro vítěze celého turnaje. První tři hráči každé 

divize obdrží diplomy a medaile. Dále budou vyhodnoceni (diplom a medaile) 3 nejlepší v 

kategoriích mladší a starší žáci i žákyně a 3 z nejmladšího žactva (společně). 

19. Povinnosti vrchního rozhod čího:  

Vrchní rozhodčí je povinen zaslat, nejlépe ihned po turnaji, ale nejpozději první 

pracovní den po turnaji, na určených formulářích vyplněné hrací plány všech divizí a 

zprávu VR na e-mail: km@stcstolnitenis.cz. V případě pozdního zaslání výsledků, přichází 

pořadatel každý den o 10% z příspěvku na úhradu nákladů STSST. 

20. Hodnocení:  

Hráči/ky budou ohodnoceni body v každé divizi po každém turnaji dle následující 

tabulky: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A 2000 1940 1890 1840 1790 1740 1690 1640 1600 1560 1520 1480 1440 1400 1360 1320 

B 1350 1320 1295 1270 1245 1220 1195 1170 1145 1120 1095 1070 1045 1020 995 970 

C 990 970 950 930 910 890 870 850 830 810 790 770 750 730 710 690 

D 705 690 675 660 645 630 615 600 585 570 555 540 525 510 495 480 

E 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 360 350 340 

F 345 335 325 315 305 295 285 275 265 255 245 235 225 215 205 195 

G 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 

H 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 
 

Po každém turnaji sestaví KM STSST nový nasazovací žebříček a bodové pořadí 

StčOTm (viz Směrnice STSST č.1/2016). Získané body se budou účastníkům sčítat a po 

5. kole bude zveřejněno konečné pořadí StčOTm, kdy se budou započítávat tři nejlepší 

výsledky z pěti kol. 



21. Odměny:  

Vítěz získává titul „Vítěz krajské OPEN Tour mládeže Středočeského kraje ve 

stolním tenise 2018/2019“ a obdrží putovní pohár. Tři nejlepší hráči a hráčky celé StčOTm 

obdrží od KM STSST poháry. Deset nejvýše umístěných účastníků obdrží diplomy a 

poukázky v celkové hodnotě 10 000 Kč dle následující tabulky: 

místo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kč 2100 1600 1300 1100 900 800 700 600 500 400 
 

Šest nejvýše umístěných chlapců a 3 dívky Středočeského kraje v kategoriích 

dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně obdrží od 

KM STSST diplomy a poukázky na odběr zboží - RACKETSPORT SHOP. Podmínkou je 

účast na 3 turnajích StčOTm. 

 

Dne 12. 9. 2018 

Hana Valentová  

předsedkyně KM STSST 


