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V Y P I S U J E 

Okresní bodovací turnaje mládeže na sezonu 2019-2020 

 
A. Všeobecná ustanovení: 
 

V sezóně 2019-2020 bude odehráno celkem 5 turnajů OBTM.  Pořadatelé i termíny budou průběžně upřesňovány. První tři  

turnaje se uskuteční v 1.polovině sezóny a další dva turnaje v 2 polovině sezony. Do celkového umístění v jednotlivých věkových 

kategoriích se budou započítávat 4 nejlepší výsledky každého hráče. 
 

1.  Datum a místo konání: prezentace vždy do 09:00 hod. 
 

1. OBTM neděle 20.10 2019  -  Brušperk 

 

2. OBTM neděle 17.11. 2019 – Frýdlant n.O. 

 

3. OBTM neděle 15.12.2019 - ? 
. 
 
3. Ředitelství přeborů: 
 

Ředitel:    Zajistí pořadatel 
Vrchní rozhodčí:   Neuwirth Jaroslav 
Zástupce vrch. rozhodčího: Zajistí po dohodě s vrchním rozhodčím pořadatel. 
 

4. Úhrada nákladů: Nominovaní 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 jeho dodatků a 
         ustanovení tohoto rozpisu. 
 

2. Soutěžní disciplíny: 1. Dvouhra mládeže ročníky 2002 a mladší 
 

3. Systém soutěží: V případě že pořadatel poskytne více než 6 stolů, bude systém stejný jako v KBTM, tedy 16- ti člené divize, 

v případě, že bude k dispozici 5-6 stolů, pote níže uvedený systém 8-mi členných divizi. 
 

Dvouhra :   Dvoustupňový, kdy všichni prezentování hráči  jsou rozděleni do 8-mi členných skupin – divizí. V případě, že v nejnižší 

divizi nedojde k naplnění minimálního počtu hráčů (4) ,  budou hráči z nejnižší divize dolosování do vyšší divize. Hráči 

v plně obsazených divizích, odehrají o konečné umístění každý celkem 5 utkání. V plně obsazených divizích platí: 1. 

stupeň: skupinky po 4 hráčích, 2. stupeň: skupinky po 4 hráčích, vzájemná utkání z 1. stupně se započítávají. 
 

Čtyřhra :    Vyřazovací systém na 1 porážku a to ve dvou věkových kategoriích 1) dorost + starší žáci, 2) mladší a nejmladší žáci – 

vrchní rozhodčí si vyhrazuje právo rozhodnout podle počtu stolů a počtu startujících hráčů na turnaji vypsat či nevypsat 

soutěž čtyřher. 
 

 O pořadí ve skupinkách rozhoduje 1) celkový počet bodů 2) v případě rovnosti celkového počtu bodů body ze vzájemných 

zápasů 3) v případě rovnosti bodů ze vzájemných zápasu sety ze vzájemných zápasů, - procentuální úspěšnost. 4) 

v případě rovnosti bodů i setů ze vzájemných zápasu celkové sety 5) v případě rovnosti všeho uvedeného pak los ( 

nepočítají se míčky ) 
 
4. Nasazování a postup a sestup: Na prvním jsou hráči nasazování do jednotlivých skupin, divizí 1. stupně  na pevné, předem stanovené 

pozice, bez třídění podle pořadí nasazovacího žebříčku. Hráči, kteří z předcházejícího turnaje postoupili, se nasadí na 

nejnižší pozice ve vyšší skupině. V případě, že se dalšího turnaje zúčastní hráči umístění na nasazovacím žebříčku 

umístěni výše, mohou do nižší divize sestoupit i hráči, kteří se umístili na dalších pozicích (na 7,6,5., ... a dalších místech). 

V mimořádném případě může o změně nasazení rozhodnout ředitelství turnaje. 



 Nasazovací žebříček vznikl na základě výsledků OBTM z předchozí sezóny a po každém následujícím turnaji je průběžně 

upravován na základě nových výsledků. Nasazovací žebříček je tvořen podle kritéria průměrného umístění, které se 

vypočítává z výsledků na předchozích turnajích za poslední kalendářní rok. V případě, že se turnaje zúčastní hráč, který 

ještě ve vzniklém nasazovacím žebříčku nebude, bude nasazen podle nasazovacích žebříčku MSSST. 
 Hráči, kteří zvítězí ve svých divizích postupují na následujícím turnaji do divize vyšší, hráči, kteří skončí ve své divizi 

poslední sestupují na následujícím turnaji do divize nižší. ( v případě 16-ti členných divizí postupují první dva ) 
 

 

 

 

 

5. Míčky: plastové  "***" dodá OSST. 
 

6. Kvóty: Kvóty nejsou stanoveny. 
 

7. Podmínky účasti: Turnajů se mohou zúčastnit jak hráči registrování, tak i neregistrování a to z celé ČR. 
 

8. Vklady: Za každého hráče ve výši 30,-Kč, přičemž startovné zůstává ve prospěch pořádajícího oddílu, který zajistí také výběr 

startovného! 
 

9. Časový pořad:  8,00 - 8,30 prezentace 
   8,30 - 9,00 losování 
   9,00 zahájení turnaje 
 

10. Rozhodčí: Hráči si počítají výsledek sami. 
 
11. Hodnocení: Po každém turnaji se provede vyhlášení výsledků daného turnaje, kde budou odměněni nejlepší tři hráčí divize „A“ a 

vítězové dalších divizí.. Ceny zajišťuje OSST F-M + pořadatel. 
 

 

Po skončení posledního turnaje se nejdříve provede vyhlášení výsledků tohoto turnaje a poté také vyhlášení výsledků celé 

série a to v jednotlivých věkových kategoriích ( nejlepší tři v každé kategorii obdrží pohár, případně medaile či věcné ceny ), 

přičemž toto pořadí bude určeno na základě získaných bodů z jednotlivých turnajů tak, že se každému započítají čtyři 

nejlepší. Za 1 místo ve své věkové kategorii obdrží hráč 5 bodů, za druhé místo 4 body atd. V případě rovnosti bodů bude 

rozhodovat celkový počet bodů ze všech turnajů a v případě rovnosti i celkového počtu bodů lepší umístění na okresních 

přeborech. Průběžné výsledky v jednotlivých kategoriích i nasazovací žebříček na další turnaj budou zveřejňovány po 

každém odehraném turnaji na internetových stránkách OSST F-M. 
 

12. Hodnocené kategorie:  1.  Dvouhra dorostenců a dorostenek ročníky 2002a mladší 
    2.  Dvouhra starších chlapců a dívek  ročníky 2005 a mladší 
    3.  Dvouhra mladších chlapců a dívek  ročníky 2007 a mladší 
    4.  Dvouhra nejmladších chlapců a dívek ročníky 2009 a mladší 
 

 

13. Dotace a ceny  : Pořadatel obdrží za uspořádání OBTM dotaci ve výši 3.000,-Kč plus si ponechá vybrané startovné ( 30,-Kč za 

hráče ), jehož výběr zajistí vlastními prostředky. Ceny zajišťuje OSST FM ze svých prostředků + pořadatel.. 
 

           Neuwirth Jaroslav v.r. 
                                     předseda mládeže OSST F-M 


