
Rozpis 27.ročníku Bodovacích turnajů mládeže JmSST 2012-2013 

 

 

1. Pořadatel BTM: Jihomoravský svaz stolního tenisu  

2. Pořadatelé jednotlivých turnajů: 

Z řad oddílů stolního tenisu JmSST na základě přihlášek podaných na JmSST  

 

3. Termíny turnajů: Budou uvedeny v termínové listině JmSST. 

4. Místa konání: Jsou uvedena v adresáři oddílů 

 

5. Časový pořad: 

7,30 - 8,30 prezentace všech účastníků 

8,30 - 9,00 losování 1. stupně soutěží 

9,15 nástup a zahájení soutěží 

 

6. Soutěžní disciplíny: 

dvouhra nejmladšího žactva ročník 2002 a mladší /chlapci a dívky dohromady/  

útěcha nejmladšího žactva 

dvouhra mladšího žactva ročník 2000 a mladší /chlapci a dívky dohromady/  

útěcha mladšího žactva 

dvouhra staršího žactva ročník 1998 a mladší / chlapci a dívky dohromady/  

útěcha staršího žactva 

dvouhra dorostu ročník 1995 a mladší / chlapci a dívky dohromady/ 

útěcha dorostu 

 

7. Přihlášky: 

Na BTM se podávají pořadateli, povinností účastníka je dostavit se v určené době k 

prezentaci. 

  

8. Vklady: 

Na BTM mohou pořadatelé vybírat vklady do výše 50 Kč na hráče. 

 

9. Ceny: 

Pořadatel odmění hráče na 1.,2.,3-4. místě a vítěze útěchy, kteří obdrží medaili, 

diplom,věcné ceny nebo poháry /podle možností pořadatelů/. Dále budou oceněny také 

nejlepší tři hráčky na turnaji. V případě jejich shodného umístění rozhodnou vzájemné 

sehrané zápasy mezi těmito hráčkami, případně jejich dílčí výsledky v  průběhu turnaje.  

Vysvětlení: K vzájemným zápasům nemusí dojít. 
 

 

10. Podmínky účasti: 

Turnaje se mohou zúčastnit všichni hráči a hráčky splňující věkové krit érium na danou 

věkovou kategorii a se zaplaceným evidenčním poplatkem na sezónu 2012-13 ,zahraniční 

hráči a hráčky, kteří jsou registrováni v Jm klubech. Tito hráči pokud nejsou zařazeny na 

žebříčku se musí minimálně týden před konáním turnaje požádat o zařazení na adrese 

kamila.adamkova@centrum.cz    

 

11. Nasazení: 

Nasazovacím dle vydaného krajského nasazovacího na druhé pololetí 2012  

Od 1.ledna 2013 bude vytvořen nový žebříček pro nasazování dle průběžného krajského 

bodování s přihlédnutím k republikovému žebříčku.  

 

 

 

12. Míčky: 

Turnaje se hrají míčky ***, které dodá oddíl 

 



13. Systém soutěží: 

Soutěže dvouher (platí pro všechny kategorie) se hrají kombinovaným způsobem:  

I.stupeň: Hráči jsou vylosováni do skupin, a to 3 – 5 členných, z nichž postoupí hráči na 

1. a 2. místě do druhého stupně.  

II.stupeň: Hráči jsou vylosováni tak, aby hráči, kteří spolu hráli v I.stupni, byli 

vylosováni do opačné poloviny hracího plánu, bez ohledu na oddílovou příslušnost. 

II.stupeň se hraje vylučovacím způsobem 

Počet skupin: 

do 24 hráčů: 4 skupiny  

do 32 hráčů 8 skupin 

do 48 hráčů 8 - 12 skupin 

49 a více hráčů: 16 skupin 

Hráči, kteří nepostoupí do 2.stupně soutěže mají právo startovat v soutěži útěchy. 

Soutěže útěchy se hrají vylučovacím způsobem. Všechny soutěže se hrají na 3 vítězné 

sety z pěti. 

Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu, propozic BTM a souvisejících 

ustanovení.   

14. Žebříčkový turnaj: 

Na závěrečný ŽT se kvalifikuje v kategoriích  nejmladšího,mladšího žactva, staršího 

žactva a dorostu 16 nejlepších hráčů a 12 hráček. ŽT se hraje zvlášť pro dívčí a 

chlapecké kategorie. VV Jmk si vyhrazuje právo v průběhu sezóny 2012 – 2013 na 

zvýšení či snížení kvóty na ŽT, bude oznámeno minimálně  měsíc před konáním ŽT.   

15. Bodování: 

Do celkového pořadí se započ ítávají výsledky ze všech turnajů  

Body za umístění: 

Pořadí    1  2  3-4  5-8 9-16 17-32 

body  30 20   15      10   5    3     /49 a více hráčů/ 

  20 15   10    5   3   /17-24/ 2 /32 až 48 hráčů/  

  15 10      8    5     

za útěchu: 

1.místo 2 

2.místo 1 

 

 Bodovat může jen hráč, který dosáhl nejméně jednoho vítězství. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Roman Janda 

  

Kamila Adámková 

předseda VV JmSST   KM JmSST  

 


