Regionální svaz stolního tenisu Mladá Boleslav
vypisuje

Bodovací turnaje mládeže (regionální pohár)
ve stolním tenise 2017/2018
1. Řídící orgán:
Soutěže řídí Regionální svaz stolního tenisu Mladá Boleslav (RSST MB) prostřednictvím
své Komise mládeže. Předseda KM: Petr Macela, mail: petrmacela@seznam.cz
M: 730 571 160. Webové stránky: http://mlboleslav.stcstolnitenis.cz.
2. Ředitelství:
Ředitelství turnaje je složeno z vrchního rozhodčího (podmínkou je jakákoliv platná licence
rozhodčího) delegovaného KM RSST MB, který je zároveň ředitelem turnaje
(organizačním pracovníkem).
3. Pořadatel:
Pořadatelem turnajů jsou z pověření KM RSST MB oddíly stolního tenisu regionu Mladá
Boleslav. Pořadatel je povinen zajistit hrací místnost o celkovém počtu min. 6 stolů.
Na všech stolech musí být k dispozici počítadla. Pořadateli je doporučeno zajistit v místě
konání turnaje jednoduché nekuřácké občerstvení.
Zájemci o pořádání turnajů zašlou přihlášku do 30.9.2017 na e-mail viz. čl. 1. V přihlášce
uvádějte místo konání, počet stolů a vrchního rozhodčího turnaje vč. mobilu.
4. Termín, pořadatel, místo, VR:
1.BTM

14.10. 2017

2.BTM

5.11. 2017

3.BTM

13.1. 2018

4.BTM

10.2. 2018

5.BTM

22.4. 2018

TJ AŠ Mladá Boleslav
VR - Macela Petr (M: 730 571 160)
TTC Bělá pod Bezdězem
VR - Kaňka Luděk (M: 724 320 425)
TJ AŠ Mladá Boleslav
VR - Kouřil Lubomír (M: 605 524 868)
TJ Sokol Mnichovo Hradiště
VR - Mareš Jan (M: 774 665 190)
TTC Bělá pod Bezdězem
VR - Kaňka Luděk (M: 724 320 425)

5. Účastníci:
BTM se může zúčastnit řádně registrovaná mládež všech oddílů regionu Mladá Boleslav,
s výjimkou, pokud se hráč účastní svého prvního BTM v dané sezóně, nemusí být řádně
registrován.
6. Přihlášky, prezentace, vklady:
Oddíl zašle nejpozději do čtvrtka před BTM na e-mail viz. čl. 1 počet přihlášených hráčů.
Přihlášky účastníků budou přijímány v místě konání turnaje. Vklady nebudou vybírány.
VR je povinen postupovat dle čl. 109. SŘ, čl. 213.06 SŘ a rozpisu soutěže.

7. Časový plán:
8:00 - 8:15 … prezentace účastníků
8:15 - 8:30 … losování
8:30 … zahájení turnaje nástupem účastníků
8. Úhrada nákladů:
RSST MB přispívá pořadatelskému oddílu na pořádání BTM 3.000 Kč. RSST MB provede
úhradu příspěvku v termínu do 30.5.2018. Případné odměny a náhrady pro VR vyplácí
pořadatel. Účastníci startují na náklady vysílající složky, příp. na náklady vlastní.
9. Předpis:
Hraje se podle platného „Soutěžního řádu stolního tenisu“, platných „Pravidel stolního
tenisu“ a ustanovení tohoto rozpisu.
10. Soutěžní disciplíny:
Dvouhra mladších žáků a mladších žákyň, starších žáků a starších žákyň, dorostenců a
dorostenek (společně všechny kategorie, společně chlapci a dívky)
11. Losování:
Všechna losování jsou prováděna vrchním rozhodčím turnaje dle SŘ a dle rozpisu
soutěže. Nasazování dle regionálního nasazovacího žebříčku. Nasazovací žebříček vydá
KM RSST MB vždy nejpozději ve středu před BTM.
12. Soutěžní systém a způsob hry:
Dvouhra - Skupinový systém
Osmičlenné výkonnostní divize všech věkových kategorií sestavené dle nasazovacího
žebříčku. V každé divizi hraje každý s každým. Pořadí zápasů bude sehráno dle
Bergerových tabulek bez ohledu na oddílovou příslušnost hráčů. V případě počtu divizí
nedělitelných osmi budou mít nejnižší divize nejméně 6 účastníků a do této podoby od
nejnižší divize upraveny.
Hrací plány jsou po celou dobu turnaje k nahlédnutí u vrchního rozhodčího.
13. Počet setů:
Všechny zápasy se hrají na tři vítězné sety z pěti.
14. Míčky:
Hraje se s plastovými míčky *** kvality. Značku určuje pořadatel ze seznamu schválených
míčků ITTF.
15. Rozhodčí:
Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí.

16. Ceny:
Pořadatel je povinen zajistit diplomy a medaile pro první tři hráče každé divize.
17. Povinnosti vrchního rozhodčího:
Vrchní rozhodčí je povinen zaslat na e-mail viz. čl. 1. nejpozději první pracovní den po
turnaji startovní listinu turnaje, hrací plány všech soutěží a zprávu VR.
18. Hodnocení:
Hráči budou ohodnoceni body v každé divizi po každém turnaji dle následující tabulky:
Divize / Místo
A
B
C
D
E

1
720
600
480
360
240

2
690
570
450
330
210

3
660
540
420
300
180

4
630
510
390
270
150

5
600
480
360
240
120

6
570
450
330
210
90

7
540
420
300
180
60

8
510
390
270
150
30

19. Odměny:
Regionální pohár je dlouhodobá soutěž pěti BTM. Pořadí regionálního poháru je dáno
pořadím dle aktuálního BP. Osm nejvýše umístěných hráčů v konečném pořadí
regionálního poháru (BP č.5) obdrží diplomy, poháry a poukázky. Nejlepší hráči každé
věkové kategorie (mladší žáci a mladší žákyně, starší žáci a starší žákyně, dorostenci a
dorostenky) získávají titul „Vítěz regionálního poháru regionu Mladá Boleslav ve stolním
tenise 2017/2018“ a obdrží diplom, plaketu a putovní pohár.
Dne 10.10.2017
Petr Macela
Předseda KM RSST MB

