
SPORTOVNÍ  KLUB STOLNÍHO TENISU HODONÍN 
 
pořádá v Hodoníně v sobotu 29. a v neděli 30. srpna 2020 ve spolupráci s RSST v Hodoníně a za 

finanční podpory města Hodonína turnaj mládeže ve stolním tenise kategorie B nejmladšího, 

mladšího žactva a společnou kategorii staršího žactva a dorostu pro závodníky Jmk. 

 
I. Základní ustanovení : 

 
1. Pořadatel:            Sportovní klub stolního tenisu Hodonín 
2. Datum:   Sobota 29. 8. 2020 - nejmladší žactvo a starší žactvo + dorost 

Neděle 30. 8. 2020 – mladší žactvo 
3. Místo :   Hala stolního tenisu v Hodoníně - Bažantnici, Lipová alej 23 B 
4. Ředitelství turnaje: ředitel:    Richard Brhel 
    vrchní rozhodčí:   František Mikulecký (licence NR) 
    zástupce vrchního rozhodčího: Miroslav Juřík (NR) 
    hlavní pořadatel:   Vladimír Brhel 
5. Přihlášky :  Přihlášky se podávají přes Registr ČAST nejpozději do 27,8.2020 
                                         případně na e-mail: fr.mikulecky@seznam.cz  
6. Informace :  Richard Brhel   - tel.  777239083 
    František Mikulecký  - tel.  737124287 
7. Losování :  Bude provedeno v den a místě konání po skončení prezentace 
    Nasazení dle aktuálního nasazovacího žebříčku Jmk  

8. Vklady :   100,- Kč (osoba /den), u nepřihlášených dvojnásobné startovné 
9. Stravování:  Občerstvení v prostorách sportovní haly  
 

II. Technická a jiná ustanovení : 

 
10. Předpis : Hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu, Rozpisu BTM JmSST 

a ustanovení tohoto předpisu. 
11. Soutěžní disciplíny: 1. dvouhra nejmladšího žactva, 2. útěcha nejml. žactva (3.příp.4.divize) 
                                         3. dvouhra st. žactva a dorostu, 4. útěcha st. žactva a dorostu (6. divize) 

5. dvouhra mladšího žactva, 6. útěcha mladšího žactva (6. divize). 
12. Systém soutěže : Hraje se systémem dle Rozpisu BTM JmSST pro sezonu 2020-21. 

Nejmladší žactvo v 3 nebo 4 divizích, dorost a mladší žactvo v 6-ti divizích, dvoustupňovým 
systémem skupinovým, soutěže útěchy a druhý stupeň poslední divize vylučovacím 
způsobem, vše na tři vítězné sady z pěti možných. 

13. Podmínky účasti: Turnaje se mohou zúčastnit všichni hráči a hráčky splňující kritérium dané  
                                   věkové kategorie a se zaplaceným evidenčním poplatkem na sezonu 2020-21. 
14. Časový pořad :  7,30 - 8,30 prezentace přihlášených závodníků nejmladšího a mladšího žactva 

 8,30 - 9,00 losování 1. stupně divizí   
 9,15  nástup, zahájení 1. stupně soutěží nejmladšího a mladšího žactva 

         12,00-12,30 prezentace staršího žactva a dorostu (sobota) 
          13,00  zahájení soutěže staršího žactva a dorostu            

15. Právo pořadatele : V případě většího počtu závodníků si ředitelství vyhrazuje právo na změnu časového pořadu.         
16. Rozhodčí : K jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí a jeho zástupce z řad závodníků 
17. Ceny :              Závodníci umístění na 1.- 3. místě prvních divizí obdrží medaili a věcné 
                               ceny, vítězové dalších divizí a útěchy obdrží diplom a věcné ceny. 
18. Míčky :  JOOLA PRIME *** plast 

19. Námitky : Podávají se ve smyslu soutěžního řádu stolního tenisu 
 

Všichni účastníci jsou povinni při prezentaci odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 
infekčního onemocnění, které je přílohou k propozicím - platí pro hráče, trenéry i doprovod!!! 

 

V případě, že bude v herně větší počet lidí než 100, platí povinnost mít roušku vyjma 

hráčů u stolu!!! 
 

Tento turnaj byl JmSST v Brně zařazen do programu 35. ročníku BTM JmK a dne 12. 8. 2020 schválen 
VV RSST v Hodoníně bodovacím turnajem regionu Hodonín. 

 
 

Richard Brhel         František Mikulecký 
Předseda SKST Hodonín        Vrchní rozhodčí 


