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Rozpis 26. ročníku Seriálu turnajů Grand Prix
2019/2020 RACKETSPORT.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 – 9.00 příprava 1. stupně soutěží
9.00 nástup a zahájení soutěží

5. Soutěžní disciplíny:
soutěže nejmladšího žactva – ročník 2009 a mladší
dvouhra turnaj kategorie A, dvouhra turnaj kategorie B, čtyřhra
soutěže mladšího žactva – ročník 2007 a mladší
dvouhra turnaj kategorie A, dvouhra turnaj kategorie B, čtyřhra
soutěže staršího žactva – ročník 2005 a mladší
dvouhra turnaj kategorie A, dvouhra turnaj kategorie B, čtyřhra
soutěže dorostu – ročník 2002 a mladší
dvouhra turnaj kategorie A, dvouhra turnaj kategorie B, čtyřhra

6. Podmínky účasti:
Turnaje se mohou zúčastnit všichni hráči a hráčky splňující věkové kritérium pro
danou věkovou kategorii tzn., že turnajů se mohou také zúčastnit jak hráči
registrovaní v oddílech se sídlem mimo Prahu, tak i hráči neregistrovaní.

7. Přihlášky:
Povinností účastníka turnaje je přihlásit se nejpozději do termínu uvedeného
v propozicích jednotlivých turnajů (zpravidla ve čtvrtek před sobotním turnajem příp.
v pátek před nedělním turnajem), a to prostřednictvím registru ČAST. Neregistrovaní
účastníci turnaje se přihlašují pomocí emailu na mladez@prazskypinec.cz.
V případě, že nebude umožněno v registru přihlašování pro hráče z jiných krajů,
potom se tito hráči rovněž přihlašují pomocí emailu na mladez@prazskypinec.cz.

8. Vklady:
Na turnajích GP bude pořadatel vybírat vklady ve výši 150 Kč na hráče. Za hráče,
kteří se nepřihlásí v termínu (viz bod 7) bude pořadatel vybírat vklady ve výši 300 Kč.
Předem nepřihlášení mimopražští hráči budou zařazeni do turnaje kategorie B
s výjimkou hráčů, kteří si zajistili právo startu v turnaji kategorie A na minulém turnaji,
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případně se na republikovém žebříčku nachází na pozici, ze které by byli na
nasazovacím žebříčku PSST nasazení přednostně (viz Metodika žebříčku mládeže
v Praze pro sezonu 2019/2020)

9. Ceny:
Oceněni budou hráči na prvních třech místech dvouhry turnaje A, na prvních třech
místech dvouhry turnaje B a semifinalisté čtyřhry, kteří obdrží medaili (pohár), diplom
a věcné ceny. Dále budou oceněny také nejlepší tři hráčky na turnaji s tím, že pořadí
bude sestaveno nejprve podle umístění hráček z turnaje kategorie A následované
hráčkami z turnaje kategorie B. Pokud nebude z tohoto pořadí možné přesně určit
pořadí oceněných hráček, o jejich konečném umístění rozhodne vzájemný zápas,
který hráčky sehrají poté, co bude známo jejich umístění na turnaji.

10. Nasazení:
Nasazení bude prováděno podle aktuálního Nasazovacího žebříčku mládeže PSST
– viz Metodika žebříčků mládeže PSST pro sezónu 2019/2020.
Průběžné pořadí GP není žebříčkem a nemůže být používáno pro nasazování.

11. Míčky:
Hraje se s plastovými míčky značky Joola Prime 40+*** dodanými PSST.

12. Systém soutěží:
12.1. Turnaj kategorie A:
I. stupeň: Hraje se ve 4 pětičlenných skupinách. Hráči umístění na 1. a 2. místě
postupují do Finále, hráči umístění na 3. a 4. místě do soutěže o 9. – 16. místo
a hráči umístění na 5. místě do soutěže o záchranu
II. stupeň: Finále a soutěž o 9. – 16. místo se hraje vylučovacím způsobem
s dohráváním o umístění na 1. – 8. místě (resp. 9. – 16. místě). Soutěž o záchranu
se hraje skupinovým systémem (jedna čtyřčlenná skupina)

12.2. Turnaj kategorie B:
V případě účasti 4 a méně hráčů se turnaj kategorie B nehraje a tito hráči budou
zařazeni do turnaje kategorie A, který se bude hrát v 1. stupni v šestičlenných
skupinách, hráči na 6. místě postupují do soutěže o záchranu.
V případě účasti 5 – 9 hráčů systém jednostupňový, jedna pěti- až devítičlenná
skupina.
V případě účasti 10 a více hráčů systém dvoustupňový.
I. stupeň: Hraje se v tří- až pětičlenných skupinách, přesný počet skupin určí vrchní
rozhodčí dle počtu přihlášených hráčů, na turnaji nejmladšího žactva nebudou
tříčlenné skupiny. Hráči umístění na 1. a 2. místě postupují do Finále B, hráči na 3.,
4. a 5. místě do soutěže útěchy.
II. stupeň: V případě účastí 4 nebo 5 hráčů se Finále B nebo soutěž útěchy hrají
skupinovým systémem, výsledky z 1. stupně se započítávají. V případě účasti 6
a více hráčů se Finále B hraje vylučovacím systémem s dohráváním o umístění na
1. – 8. místě, soutěž útěchy se hraje vylučovacím systémem bez dohrávání
o umístění.
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12.3. Soutěž čtyřher:
Soutěže čtyřher se mohou s výjimkou kategorie nejmladšího žactva zúčastnit všichni
hráči z turnaje kategorie A i turnaje kategorie B, u nejmladšího žactva pouze hráči
z turnaje kategorie A. Hraje se vylučovacím systémem. V případě, že se turnaje
zúčastní více než 120 hráčů má právo vrchní rozhodčí zrušit čtyřhru.

13. Losování a nasazení:
13.1. Turnaj kategorie A:
13.1.1. I. stupeň:
Losování se provádí nasazením a tříděním dle oddílové příslušnosti. Nejvýše
nasazený hráč ve skupině se nasadí na pozici č. 1, druhý nejvýše nasazený hráč ve
skupině na pozici č. 2, třetí nejvýše nasazený hráč na pozici č. 3, čtvrtý nejvýše
nasazený hráč na pozici č. 4 a pátý nejvýše nasazený hráč na pozici č. 5.
Pořadí zápasů: 1 – 4, 2 – 5, 1 – 3, 2 – 4, 3 – 5, 1 – 2, 3 – 4, 1 – 5, 2 – 3, 4 – 5.
V případě, že je v jedné skupině 2 nebo více hráčů z jednoho oddílu bude pozice
níže nasazených hráčů upravena tak, aby se spolu utkali v počátečních kolech.
13.1.2. II. stupeň:
Do finále se vítěz skupiny A nasadí na pozici č. 1, vítěz skupiny B na pozici č. 8
a vítězové skupiny C a D se vylosují na pozice č. 4 a 5 bez práva na třídění podle
oddílů. Druzí ze skupiny budou vylosováni na zbylá místa do opačné poloviny
pavouka než vítěz skupiny bez práva na třídění podle oddílů.
V soutěži o 9. – 16. místo budou třetí ze skupin vylosováni na pozice 1, 4, 5 a 8 bez
nasazení a třídění, čtvrtí ze skupiny budou vylosováni na zbylá místa do opačné
poloviny pavouka než vítěz skupiny bez práva na třídění podle oddílů.
V soutěži o záchranu budou pozice hráčů ve skupině vylosovány, pořadí zápasů je
dáno Bergerovými tabulkami. V případě, že budou ve skupině 2 hráči z jednoho
oddílu, jejich pozice budou určeny tak, aby se spolu utkali v prvním zápase.

13.2. Turnaj kategorie B:
13.2.1. Jednostupňový turnaj:
Nejvýše nasazený hráč se nasadí na pozici č. 1, druhý nasazený hráč na takovou
pozici, aby spolu hráli v posledním zápase. Dalším hráčům budou pozice vylosovány.
Pořadí zápasů je dáno Bergerovými tabulkami.
13.2.2. I. stupeň:
Losování a třídění se provádí nasazením a tříděním dle oddílové příslušnosti s tím,
že v každé skupině budou nasazeni 2 hráči, je-li k dispozici dostatečný počet hráčů
s právem nasazení. Nejvýše nasazený hráč ve skupině se nasadí na pozici č. 1,
druhý nasazený hráč ve skupině na pozici č. 2.
Pořadí zápasů ve 3-členné skupině: 1 – 3, 2 – 3, 1 – 2.
Pořadí zápasů ve 4-členné skupině: 1 – 3, 2 – 4, 3 – 4, 1 – 2, 1 – 4, 2 – 3.
Pořadí zápasů v 5-členné skupině:
1 – 4, 2 – 5, 1 – 3, 2 – 4, 3 – 5, 1 – 2, 3 – 4, 1 – 5, 2 – 3, 4 – 5.
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V případě, že je v jedné skupině 2 nebo více hráčů z jednoho oddílu bude pozice
níže nasazených hráčů upravena tak, aby se spolu utkali v počátečních kolech.
13.2.3. II. stupeň – Finále B:
V případě skupinového systému se vítěz skupiny A nasadí na pozici č. 1, druhý ze
skupiny A na pozici č. 2, vítěz skupiny B na pozici č. 3 a druhý ze skupiny B na pozici
č. 4. Vzájemné zápasy z 1. stupně se započítávají. Pořadí zápasů je dáno
Bergerovými tabulkami.
V případě vylučovacího systému se vítěz skupiny A nasadí na pozici č. 1, vítěz
skupiny B na pozici č. 8 (č. 16) [č. 32], vítězové skupiny C a D se vylosují bez třídění
na pozice č. 4 a 5 (č. 8 a 9) [č. 16 a 17], vítězové skupin E, F, G a H se vylosují bez
třídění na pozice (č. 4, 5, 12 a 13) [č. 8, 9, 24 a 25], vítězové skupin I, J, K a L se
vylosují bez třídění na pozice [č. 5, 12, 21 a 28] a vítězové skupin M, N, O a P se
vylosují bez třídění na pozice [č. 4, 13, 20 a 29]. Druzí ze skupiny budou vylosováni
na zbylá místa (po vynechání volných míst dle SŘ) do opačné poloviny pavouka než
vítěz skupiny bez práva na třídění podle oddílů.
13.2.4. II. stupeň – Útěcha:
V případě skupinového systému se pozice hráčů ve skupině losují s tím, že třetí hráči
ve skupině se umístí na takové pozice, aby spolu hráli poslední zápas. Vzájemné
zápasy z 1. stupně se započítávají. Pořadí zápasů je dáno Bergerovými tabulkami.
V případě vylučovacího systému se nasazují hráči umístění na 3. místě ve skupině.
Nejvýše nasazený hráč se nasadí na pozici č. 1, druhý nejvýše nasazený hráč na
pozici č. 8 (č. 16) [č. 32], třetí a čtvrtý nejvýše nasazený hráč se vylosuje bez třídění
na pozice č. 4 a 5 (č. 8 a 9) [č. 16 a 17], pátý až osmý nejvýše nasazený hráč se
vylosuje bez třídění na pozice (č. 4, 5, 12 a 13) [č. 8, 9, 24 a 25], devátý až dvanáctý
nejvýše nasazený hráč se vylosuje bez třídění na pozice [č. 5, 12, 21 a 28] a třináctý
až šestnáctý nejvýše nasazený hráč se vylosuje bez třídění na pozice [č. 4, 13, 20 a
29]. Čtvrtí ze skupiny budou vylosováni na zbylá místa (po vynechání volných míst
dle SŘ) do opačné poloviny pavouka než třetí ze skupiny bez práva na třídění podle
oddílů. Pátí ze skupiny budou vylosování na zbylá místa (po vynechání volných míst
dle SŘ) do takové čtvrtiny pavouka, ve které není ani třetí nebo čtvrtý hráč ze
skupiny, bez práva na třídění podle oddílů a to na pozice, které nemají volné první
kolo.

13.3. Soutěž čtyřher:
Losování se provádí nasazením a tříděním dle oddílové příslušnosti.

14. Nasazení hráčů do turnaje A a B:
Na každém turnaji bude do turnaje A zařazeno 9 nejlepších hráčů z předchozího
turnaje A, 3 nejlepší z předchozího turnaje kategorie B a další hráči a hráčky podle
aktuálního nasazovacího žebříčku PSST, na prvním turnaji pouze v případě, že mají
hráči stále možnost v příslušné kategorii startovat. Pro mimořádné případy bude mít
ředitel soutěží mládeže 4 divoké karty, o které je nutné požádat nejpozději v den
uzávěrky přihlášek. Dále hráč umístěný na 20. místě v turnaji kategorie A bude na
dalším turnaji bez ohledu na postavení v aktuálním nasazovacím žebříčku PSST
startovat v turnaji kategorie B – toto neplatí na prvním turnaji.
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15. Masters:
Na závěrečný turnaj GP Masters se kvalifikuje 16 nejlepších hráčů podle pořadí GP.
Turnaj Masters se v 1. stupni hraje ve 2 osmičlenných skupinách. Podle umístění
postupují hráči po dvou do 2. stupně, který se hraje ve 4 skupinách po 4 hráčích.
Vzájemné zápasy z 1. stupně se započítávají.

16. 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.
6. výsledek
3.
7. výsledek
4.
nejlepší výsledek
5.
vzájemné zápasy
6.
los

Body za umístění:
Pořadí
GP - Turnaj A
Masters

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2000 1860 1730 1610 1500 1400 1305 1215 1130 1050
2500 2325 2163 2013 1875 1750 1632 1519 1413 1313

Pořadí
GP - Turnaj A
Masters

11
12
13
14
975 905 840 780
1219 1132 1050 975

15
725
907

16
675
844

17
630

18
590

19
555

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
Turnaj B – Finále B 600 560 520 485 450 420 390

8
365

9-16 17-32
335 300

20
525

Vítěz útěchy obdrží o 40 bodů méně než nejhorší účastník Finále B. Druhý obdrží
o 40 bodů méně než vítěz útěchy. Každá další souhrnná pozice v soutěži útěchy je
ohodnocena o 30 bodů méně než předchozí pozice s tím, že hráč, který v průběhu
turnaje B ani jednou ve dvouhře nezvítězil, získá právě 1 bod.
Vítězové čtyřhry obdrží 100 bodů, poražení finalisté 80 bodů. Každá další souhrnná
pozice v soutěži čtyřhry je ohodnocena o 20 bodů méně než předchozí pozice s tím,
že hráči páru, který v soutěži čtyřhry nezvítězil, získají právě 1 bod. Hráč, který
neodehrál v soutěži čtyřhry žádný zápas, obdrží 0 bodů.

V Praze dne 1. 9. 2019
Miloš Vojáček
předseda PSST
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