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Rozpis turnajů Prague Region Prix 2022/2023 

1. Pořadatel Prague Region Prix:  
Oddíly z pověření Pražským svazem stolního tenisu z.s. (PSST)  

2. Termíny turnajů:  
Budou uvedeny v termínové listině PSST na webových stránkách.  

3. Místa konání:  
Dle jednotlivých propozic a pořadatelů 

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:  
dvouhra kategorie U13 – ročník 2010 a mladší  
dvouhra kategorie U19 – ročník 2004 a mladší  

6. Podmínky účasti:  
Turnaje se mohou zúčastnit všichni hráči a hráčky splňující věkové kritérium pro 
danou věkovou kategorii. Turnaj je určen pro hráče začátečníky, případně hráče 
s výkonností na úrovni nižších regionálních soutěží. KM PSST má ve výjimečných 
případech právo neumožnit start na turnaji hráčům, jejichž výkonnost neodpovídá 
charakteru těchto turnajů. 

7. Přihlášky:  
Povinností účastníka turnaje je přihlásit se nejpozději do termínu uvedeného 
v propozicích jednotlivých turnajů (ve čtvrtek před sobotním turnajem příp. v 
pátek před nedělním turnajem), a to prostřednictvím registru ČAST – hráč 
registrovaný v oddíle se sídlem v Praze nebo pomocí emailu na 
mladez@prazskypinec.cz pro účastníky registrované v oddílech se sídlem mimo 
Prahu nebo neregistrované hráče. 

8. Vklady:  
Na turnajích PRP bude pořadatel vybírat vklady ve výši 100 Kč na hráče. Za hráče, 
kteří se nepřihlásí v termínu (viz bod 7) bude pořadatel vybírat vklady ve výši 200 
Kč. 

9. Ceny:  
Oceněni budou hráči na prvních čtyřech místech dvouhry, kteří obdrží pohár a 
diplom. Dále budou oceněni hráči na prvních dvou místech útěchy (bude-li v dané 
kategorii alespoň 13 účastníků), kteří obdrží medaili a diplom. 
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10. Míčky:  
Hraje se s plastovými míčky značky Joola Prime 40+ dodanými PSST.  

11. Systém soutěží:  

11.1. Počet účastníků 10 a méně:  

Hraje se jednostupňově, jedna skupina systémem každý s každým. 

11.2. Počet účastníků 11 nebo 12:  

Hraje se dvoustupňově 
I. stupeň: Dvě šestičlenné skupiny, postup první dva do skupiny o 1. – 4. místo, 
třetí a čtvrtý postupují do skupiny o 5. – 8. místo, pátý a šestý do skupiny o 9. – 11. 
resp. 12. místo 
II. stupeň: Čtyřčlenné skupiny o konečné pořadí, vzájemný zápas z 1. stupně se 
započítává. 

11.2. Počet účastníků 13 a více:  

Hraje se dvoustupňově 
I. stupeň: Tří- až pětičlenné skupiny, hráči umístění na 1. a 2. místě postupují do 
Finále, hráči na 3., 4. a 5. místě do soutěže útěchy.  
II. stupeň: Finále a útěcha se hrají vylučovacím systémem s dohráváním o umístění. 
V případě velkého počtu přihlášených hráčů může vrchní rozhodčí zrušit poslední 
kolo o umístění s výjimkou zápasu o 1. a 3. místo ve Finále a o 1. místo v útěše. 

12. Losování a nasazení:  

12.1. Jednostupňový systém: 

Nejvýše nasazený hráč ve skupině se nasadí na pozici č. 1, druhý nejvýše nasazený 
hráč ve skupině na pozici č. 2 atd. Pokud je v turnaji z některého oddílu více hráčů, 
nasadí se na takové pozice, aby se spolu utkali v prvním kole, příp. prvních kolech. 

12.2. 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, pátý nejvýše nasazený hráč na pozici č. 5 a šestý 
nejvýše nasazený hráč na pozici č. 6.  
Pořadí zápasů ve 3-členné skupině: 1 – 3, 1 – 2, 2 – 3.  
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.  
Pořadí zápasů v 6-členné skupině: 1 – 4, 3 – 6, 2 – 5, 1 – 3, 5 – 6, 2 – 4, 3 – 5, 4 – 6, 1 
– 2, 3 – 4, 2 – 6, 1 – 5, 2 – 3, 1 – 6, 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.  
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12.3. II. Stupeň – 11 nebo 12 účastníků:  

Vítěz (třetí) [pátý] ze skupiny A se nasadí na pozici č. 1, druhý (čtvrtý) [šestý]  ze 
skupiny A na pozici č. 2, vítěz (třetí) [pátý] ze skupiny B na pozici č. 3 a druhý 
(čtvrtý) [šestý] ze skupiny B na pozici č. 4. Vzájemné zápasy z 1. stupně se 
započítávají. Pořadí zápasů: 1 – 4, 2 – 3, 2 – 4, 1 – 3. 

12.4. II. Stupeň – Finále:  

Vítěz skupiny A se 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. 

12.5. II. stupeň – Útěcha:  

Právo na nasazení mají 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 výhradně na pozice, které nemají volné první 
kolo.  
 
V Praze dne 10. 10. 2022  
 
 

Miloš Vojáček  Lukáš Kotlorz 
předseda PSST  sekretář PSST 
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