
Rozpis 35. ročníku Bodovacích turnajů mládeže JmSST 

2020-2021 

 

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: Budou uvedena v propozicích turnajů. 

 
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 2010 a mladší (chlapci a dívky dohromady) 

útěcha nejmladšího žactva 

dvouhra mladšího žactva ročník 2008 a mladší (chlapci a dívky dohromady) 

útěcha mladšího žactva 

dvouhra staršího žactva a dorostu (společně) ročník 2003 a mladší (chlapci a dívky 

dohromady) 

útěcha staršího žactva a dorostu (společně) 

Pozn.: Do kategorie staršího žactva spadají hráči ročník 2006 a mladší. 

 

7. Propozice: 

Pořadatelé jednotlivých turnajů zašlou propozice turnaje ke schválení vždy minimálně 

1 měsíc před konáním turnaje na emailové adresy adobovs@seznam.cz a stk@kamp.cz. 

 

8. Přihlášky: 

Na BTM se podávají přes Registr ČAST ve vypsaném termínu. Neregistrovaní, hráčky a 

hráči z jiných krajů se přihlásí přímo pořadateli emailem dle propozic. Povinností 

účastníka je dostavit se v den turnaje v určené době k prezenci, v případě pozdního 

příjezdu je nutné prezentovat se telefonicky před koncem prezence na telefon uvedený v 

propozicích. Na pozdější prezenci nebude brán zřetel. 

 

9. Vklady: 

Na BTM mohou pořadatelé vybírat vklady do výše 100 Kč na hráče. 

 

10. Ceny: 

Pořadatel odmění hráče na 1., 2. a 3. místě celého turnaje, kteří obdrží medaili, diplom, 

věcné ceny nebo poháry (podle možností pořadatelů). Stejně dále ocení vítěze ostatních 

divizí, nebo tři nejlepší starší žáky. Přitom platí, že vítězové jednotlivých divizí obdrží 

minimálně diplom. Ocenění dalších hráčů, např. vítěze útěchy, je v pravomoci pořadatele. 

 

11. Občerstvení: 

Pořadatelé zajistí občerstvení v místě konání turnaje. 

 

12. Podmínky účasti: 

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

věkovou kategorii a se zaplaceným evidenčním poplatkem v oddílu JmK na sezónu 2020-

21. Účast hráčů z oddílů mimo JmK podléhá schválení VV JmSST. Žádosti je možné 

podávat na adresu adobovs@seznam.cz. 
 

 



 

13. Míčky: 

Turnaje se hrají plastovými míčky ***, které dodá pořádající oddíl. 

 

14. Systém soutěží: 

A) mladší žáci, dorost: Všichni prezentovaní hráči a hráčky jsou rozděleni do 

maximálně šesti divizí podle aktuálního nasazovacího žebříčku JmK (dále jen žebříček). 

Nasazuje se dle žebříčku mladšího žactva a dorostu. Bodovací soutěž JmK není žebříčkem 

a neslouží pro nasazování!!! 

Mimo pořadí jsou nasazeni hráči postupující z nižší divize do vyšší a případně první dva z 

1. divize z předchozího turnaje. Minimální počet hráčů v divizi je osm. 

 

1. až 5. divize:  

V každé divizi hraje 8 hráčů (1. divize 1. - 8. hráč, 2. divize 9. – 16. hráč, atd.) 

dvoustupňovým skupinovým systémem. První stupeň – dvě 4-členné skupiny, první dva 

postupují do skupiny o 1. – 4. místo, další dva do skupiny o 5. – 8. místo v jednotlivých 

divizích. Vzájemné zápasy z prvního stupně se započítávají. Vítěz 1. divize se stává 

celkovým vítězem turnaje. První dva z ostatních divizí postupují a získávají automaticky 

právo na dalším turnaji startovat ve vyšší divizi. 

6. divize (nejslabší divize): 

Zařadí se hráči, kteří se dle žebříčku nedostali do vyšších divizí. Hraje se dvoustupňovým 

kombinovaným systémem. První stupeň – 3-členné, 4-členné a 5-členné skupiny - první 

dva postupují do druhého stupně, který se hraje vyřazovacím systémem. Semifinalisté 6. 

divize (nejslabší) získávají na příštím turnaji právo startu v 5. divizi (ve druhé nejslabší). 

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

Soutěž útěchy se hraje vylučovacím způsobem. V případě, že hráč nechce hrát soutěž 

útěchy, musí se před losováním odhlásit u vrchního rozhodčího. 

Počet skupin v této divizi volí vrchní rozhodčí tak, aby všichni hráči včetně útěchy 

odehráli minimálně čtyři zápasy (ve výjimečných případech může rozhodnout tak, aby co 

nejméně hráčů odehrálo tři zápasy). 

V případě, že v 6. divizi (nejslabší divizi) zbude přesně osm hráčů, hraje se 

dvoustupňovým skupinovým systémem podle rozpisu pro 1. – 5. divizi. 

Všechny soutěže se hrají na 3 vítězné sety z pěti. 

Hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu, tohoto rozpisu, propozic BTM a 

souvisejících ustanovení.  

 

B) nejmladší žáci: Podle počtu účastníků se určí počet divizí – do 32 účastníků včetně 3 

divize, 33 a více účastníků 4 divize. Všichni prezentovaní hráči a hráčky jsou rozděleni do 

divizí podle nasazovacího žebříčku JmK. Nasazuje se dle žebříčku nejmladšího žactva. 

Bodovací soutěž JmK není žebříčkem a neslouží pro nasazování!!! 

Mimo pořadí jsou nasazeni hráči postupující z nižší divize do vyšší a případně první dva z 

1. divize z předchozího turnaje. Minimální počet hráčů v divizi je osm. 

 

1. až 2. (3.) divize:  

V každé divizi hraje 8 hráčů (1. divize 1. - 8. hráč, 2. divize 9. – 16. hráč, atd.) 

dvoustupňovým skupinovým systémem. První stupeň – dvě 4-členné skupiny - první dva 

postupují do skupiny o 1. – 4. místo, další dva do skupiny o 5. – 8. místo v jednotlivých 

divizích. Vzájemné zápasy z prvního stupně se započítávají. Vítěz 1. divize se stává 

celkovým vítězem turnaje. První dva z ostatních divizí postupují a získávají automaticky 

právo na dalším turnaji startovat ve vyšší divizi. 

3. (4.) divize (nejslabší divize): 

Zařadí se hráči, kteří se dle žebříčku nedostali do vyšších divizí. Hraje se dvoustupňovým 

kombinovaným systémem. První stupeň – 3-členné, 4-členné a 5-členné skupiny - první 

dva postupují do druhého stupně, který se hraje vyřazovacím systémem. Semifinalisté 

nejslabší divize získávají na příštím turnaji právo startu ve druhé nejslabší divizi. 

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



Soutěž útěchy se hraje vylučovacím způsobem. V případě, že hráč nechce hrát soutěž 

útěchy, musí se před losováním odhlásit u vrchního rozhodčího. 

Počet skupin v této divizi volí vrchní rozhodčí tak, aby všichni hráči včetně útěchy 

odehráli minimálně čtyři zápasy (ve výjimečných případech může rozhodnout tak, aby co 

nejméně hráčů odehrálo tři zápasy). 

V případě, že v nejslabší divizi zbude přesně osm hráčů, hraje se dvoustupňovým 

skupinovým systémem podle rozpisu pro vyšší divize. 

Všechny soutěže se hrají na 3 vítězné sety z pěti. 

Hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu, tohoto rozpisu, propozic BTM a 

souvisejících ustanovení.  

 

 

15. Nasazení: 

1. – 5. divize: 

V prvním stupni jsou nasazeni dle žebříčku v každé divizi čtyři nejlepší hráči, ostatní se 

dolosují. Pokud možno, třídí se dle oddílů. 

6. divize (nejslabší divize): 

Dle žebříčku se nasadí do každé skupiny jeden hráč. V případě, že na žebříčku není 

dostatek hráčů, nasadí se všichni hráči ze žebříčku (vždy jeden do skupiny). Ostatní se 

dolosují. Pokud možno, třídí se dle oddílů. 

Platí analogicky pro nejmladší žactvo při menším počtu divizí. 

 

16. Divoká karta: 

Na každý turnaj může být udělena jedna divoká karta. Žádosti jsou přijímány nejpozději 

vždy v neděli před turnajem na emailu adobovs@seznam.cz. Udělení DK podléhá 

schválení VV JmSST. Udělením DK bude hráč zařazen o jednu divizi výše, než do které by 

patřil dle žebříčku. 

Toto ustanovení se nevztahuje na hráče první a druhé divize v kategoriích mladšího ž. a 

dorostu a celou kategorii nejmladšího žactva. 

 

17. Zasílání výsledků: 

Pořadatel je povinen zaslat výsledky turnaje a startovní listiny do tří pracovních dnů 

(nejlépe však co nejrychleji) e-mailem na adresu adobovs@seznam.cz, v kopii na adresu 

stk@kamp.cz. Povinný program pro zasílání výsledků a startovních listin je MS Excel 

(*.xls). Startovní listina bude povinně obsahovat křestní jméno, příjmení, oddíl a rok 

narození každého hráče. Ve skupině, v prvním kole II. stupně a útěchy budou hráči 

uvedeni s křestním jménem a příjmením. Ve všech výsledcích budou uvedeny míčky. 

Výsledky budou zaneseny do žebříčků a vyvěšeny na krajských stránkách 

http://jmsst.stolnitenis.net/. 

 

18. Příspěvek pořadatelům 

Příspěvky pořadatelům jsou dány Směrnicí 1/2019, která je přílohou tohoto Rozpisu. 

 

19. Bodování: 

Do konečného pořadí Bodovací soutěže JmK mladšího, staršího žactva a dorostu se 

započítává šest nejlepších výsledků ze všech BTM, KP a ŽT. 

Do konečného pořadí Bodovací soutěže JmK nejmladšího žactva se započítává sedm 

nejlepších výsledků ze všech BTM a ŽT. 

 

A) Body za umístění – mladší žactvo a dorost: 

 

Pořadí    1       2          3   4             5            6           7      8 

 

1. div.   62      59         56          55       54          53         52         51 

2. div.   52      49         46          45       44          43         42         41 

3. div.   42      39         36          35       34          33         32         31 

4. div.   32      29         26          25       24          23         22         21 



5. div.   22      19         16          15       14          13         12         11 

 

Pozn.: Hráč, který ve své divizi nevyhraje ani jeden zápas, získává polovinu bodů, než 

by činil zisk za umístění dle tabulky. 

 

6. divize (nejslabší divize) 

Pořadí   1    2    3-4        5-8         9-16        17-32 

 

body  12    9      7            6    5          4        (33 a více hráčů) 

  12    9      6          5    4                        (do 32 hráčů vč.) 

 

Útěcha: 

1. místo 3, 2. místo 2 

 

 

Za účast: 

Každý účastník, který nastoupí alespoň ke svému prvnímu zápasu ve skupině, obdrží 1 

bod. 

 

6. divize (nejslabší divize) pro případ osmi hráčů 

Pořadí    1       2          3    4            5            6           7      8 

 

Body     12       9          6            5       4           3           2           1 

 

B) Body za umístění – nejmladší žactvo 

 

Do 32 účastníků včetně: 

Pořadí    1       2          3   4             5            6           7      8 

 

1. div.   32      29         26          25       24          23         22         21 

2. div.   22      19         16          15       14          13         12         11 

 

33 a více účastníků: 

Pořadí    1       2          3   4             5            6           7      8 

 

1. div.   42      39         36          35       34          33         32         31 

2. div.   32      29         26          25       24          23         22         21 

3. div.   22      19         16          15       14          13         12         11 

 

Pozn.: Hráč, který ve své divizi nevyhraje ani jeden zápas, získává polovinu bodů, než 

by činil zisk za umístění dle tabulky. 

 

Nejslabší divize 

Pořadí   1    2    3-4        5-8         9-16      17-32     

 

body  12    9      7            6    5         4         (33 a více hráčů) 

 12    9      6            5    4                    (17 a více hráčů) 

  12    9      6          4                              (do 16 hráčů vč.) 

 

Útěcha: 

1. místo 3, 2. místo 2 

 

 

Za účast: 

Každý účastník, který nastoupí alespoň ke svému prvnímu zápasu ve skupině, obdrží 1 

bod. 

 



 

 

 

Nejslabší divize pro případ osmi hráčů 

Pořadí    1       2          3    4            5            6           7      8 

 

Body     12       9          6            5        4           3           2           1 

 

 

20. Ocenění nejlepších hráčů 

První tři hráči a hráčky z každé kategorie podle konečného pořadí Bodovací soutěže JmK 

2020-2021 (bod 19) obdrží příspěvek na soustředění dle vlastního výběru. První místo 

1000 Kč, druhé místo 600 Kč a třetí místo 400 Kč. Příspěvek bude proplacen na podkladě 

faktury na JmSST od pořadatele na částku dle nároku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 6. 7. 2020 

 

Pavel Halas  

 

 

Libor Svoboda 

STK JmSST  KM JmSST  

 


