
Městský Svaz Stolního Tenisu v Ostravě 
 

V Y P I S U J E 

 

BODOVACÍ TURNAJE MLÁDEŽE ve stolním tenisu pro sezonu 2019/2020 
 

A. Všeobecná ustanovení: 
 

 1.  Pořadatel: Městský svaz stolního tenisu v Ostravě a TJ Ostrava KST 

 

          2.     Datum a místo konání:  4. BTM –   sobota     15. 2. 2020 ……………...…….TJ Ostrava KST, Varenská u. Ostrava  
                                                                              5. BTM –   sobota    18. 4. 2020  ……………...…….TJ Ostrava KST, Varenská u. Ostrava                  

                                                                              6. BTM –   neděle      3. 5. 2020  ……………...…….TJ Ostrava KST, Varenská u. Ostrava  

 

                                                                             

           3. Ředitelství turnaje:   Ředitel:                      Henžel Miroslav  
                                Vrchní rozhodčí:            Hájko Marian, popř. Henžel Miroslav 

   

 
 4. Úhrada nákladů:       Závodníci startují na náklady svých oddílů nebo klubů. 

     

B. Technická a ostatní ustanovení: 
  

 1. Předpis:         Hraje se podle Pravidel ST a jejich dodatků, Soutěžního řádu ST a  

 ustanovení tohoto rozpisu. 
 

 2. Soutěžní disciplíny:   1. Soutěž „OPEN“ pro všechny kategorie chlapců a dívek 

                              2. Dvouhra starších žáků 
                              3. Dvouhra starších žákyň 

                              4. Dvouhra mladších žáků 

   5. Dvouhra mladších žákyň 

                                                                                 POZOR!!!!! NOVĚ!!!!!!: 

                                                                            6. Dvouhra juniorů a juniorek (společně) do 21 let…jen při účasti min. počtu 4 závodníků v  

                                                                                                                                                                   turnaji 
    

V případě malého počtu dívek popř. chlapců ( do počtu  4 závodníků ve věkové kategorii) se 

jejich soutěže sloučí do jedné soutěžní disciplíny – dvouhry dívek popř. mají dívky možnost 
startu v chlapecké soutěži.  

  

 3.  Systém soutěží:   Bude upřesněn dle počtu přihlášených  závodníků po ukončené prezence závodníků. 
                                                                             

          4.  Nasazování: Podle aktuálního pořadí dle průběžného bodového umístění v turnajích „2018/2019“,                          

                                                                    popř. dle průběžného nasazovacího žebříčku mládeže MSSST a bodů „podzimu 2019“ 
 

          

 5. Míčky:            plast kvality "***" dodá pořadatel. 
    

 6.  Podmínky účasti:  Bodovacích turnajů mládeže se mohou zúčastnit všichni hráči v mládežnických kategoriích  

                                                                            registrovaných v oddílech v rámci Moravskoslezského kraje. Výsledky jednotlivých turnajů  
                                                                    jsou zasílány komisi mládeže MSSST. 

 

          7.  Vklady: ve výši 50,- Kč/ na hráče/za dvě soutěže 

  

           8.   Časový program                               8,00 – 8.15    prezence 

                          8,15 - 8,30   losování  
                          8,30            zahájení turnaje soutěží OPEN. Po ukončení soutěží OPEN začínají       

                                                                                                          jednotlivé turnaje v kategoriích mladšího a staršího žactva současně. 

 
 9. Hodnocení: Hráčům umístěným na jednotlivých místech v jednotlivých turnajích se  za jejich umístění  

                                                                            přidělují body. 

   Konečné pořadí seriálu BTM v každé kategorii se určí na základě součtu bodů z pěti   
                                                                            nejlepších dosažených výsledků každého hráče z 6 pořádaných BTM.  

                                                                            V případě shody bodů, rozhoduje vyšší průměr bodů získaných ze všech turnajů, kterých se   

                                                                            hráč zúčastnil.  

 

          10.   Ceny                                                  První tři hráči v jednotlivých  kategoriích -  po ukončení všech (6) turnajích obdrží   

                                                                            věcné ceny věnované MěSST Ostrava. 
                                                                             

  
 

 

  

H E N Ž E L   Miroslav, v.r.                                                                                                                        H Á J K O   Marian,v.r.              

 ....................................                                                                                                                                   .....................................                    

 místopředseda  MěSST Ostrava                                                                                                                     předseda MěSST Ostrava              

                                                                                 www.ostravskypinec.cz                                                                                                                    

  


