
 

Městský Svaz Stolního Tenisu v Ostravě 
 

Václava Jiřikovského 165/23; 700 30 Ostrava – Dubina 

Číslo účtu MěSST Ostrava: 245469915 / 300 

 

PROPOZICE TOP 8 2019 - 2020 
 

Hrací systém turnaje TOP 8 hráčů Městského přeboru 1. – 5. třídy MěSST Ostrava 
 

Právo startu:         Prvních 8 hráčů dle úspěšnosti, kteří mají odehráno minimálně 60 % utkání v dané 

soutěžní třídě a splní počet odehraných utkání a zápasů: 
 

MěP I. třídy  (14 družstev):    13 utkání a min. 39 zápasů 

MěP II.třídy (12 družstev):   11 utkání a min. 33 zápasů 

MěP III. a IV.třídy  (12 družstev):   11 utkání a min. 33 zápasů 

MěP V.třídy (12 družstev):   11 utkání a min. 33 zápasů 
 

Úspěšnosti jednotlivých soutěží pro turnaje TOP jsou součásti těchto propozic. 
 

Při neúčasti nominovaných hráčů mají právo startu další hráči v pořadí dle zveřejněné 

úspěšnosti. 
 

Vrchní rozhodčí turnaje má právo, pro naplnění počtu osmi hráčů, do turnaje zařadit 

další hráče, kteří nejsou nominování. Hráči jsou povinni se do závěrečného turnaje 

přihlásit nejpozději 48hod. před turnajem. Za nepřihlášené hráče mohou startovat 

přihlášení náhradníci. Nominace budou zveřejněny v informačním systému ČAST na 

adrese https://registr.ping-pong.cz/htm/turnaje/   
 

Termíny konání: Termíny turnajů jsou rozvrženy do 25.týdne (15.06. – 18.06.2020) od 16:30hod. Místa 

konání jednotlivých turnajů budou zveřejněná na webových stránkách MěSST Ostrava 

na internetové adrese http://www.ostravskypinec.cz/index 
 

Přihlášky: se přijímají prostřednictvím Registru ČAST v menu KLUB / TURNAJE nebo u 

vrchního rozhodčího turnaje. Kontakt na vrchního rozhodčího zjistíte v Registru ČAST 

https://registr.ping-pong.cz v menu PŘEHLEDY / TURNAJE, kde uvidíte stav i 

přihlášených.  
                             

Hrací systém:   2 stupňový – skupinový, každý s každým 

1. stupeň – skupinový (dvě skupiny po 4 hráčích) 
 Nasazení do skupin: 

- hráč č.1 dle úspěšnosti zařazen do skupiny A  

- hráč č.2 dle úspěšnosti zařazen do skupiny B 

- hráči č.3 a 4 losem do skupiny A nebo B s přihlédnutím na oddílovou příslušnost 

2. stupeň – skupinový (finálová skupina, skupina o pořadí) 
Do skupiny o 1. – 4. místo, postupují 2 nejlépe umístění hráči ze skupin A a B 

Do skupiny o 5. – 8. místo, budou zařazení hráči z 3.a 4.místa skupin A a B. 

 

UPOZORNĚNÍ: Výsledky vzájemných zápasů ze skupin se ZAPOČÍTÁVAJÍ do 2. stupně 

 

Odměny:         Všichni hráči finálového turnaje TOP 8 ve všech třídách MěP obdrží finanční odměnu, 

která bude upřesněna v den konání turnaje.  

 
Při neúčasti některého z nominovaných hráčů, bude celkový objem finanční odměny 
rozdělen mezi zbývající hráče dle konečného pořadí turnaje. 
 

V Ostravě dne 10. 06.2020 

 

   Marian Hájko, v.r.                                                                               Jana Hranická 
      předseda MěSST Ostrava                          předsedkyně STK MěSST Ostrava 
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