
PROPOZICE  OTEVŘENÝCH  ČTVRTEČNÍCH  TURNAJŮ 
 

SKST Stavoimpex Hodonín 
vypisuje 

 

v rámci série TTCup 2019-20 
soubor dlouhodobých turnajů mužů a žen 

 
 

Pořadatel:  SKST Stavoimpex Hodonín 
Místo:  Herna stolního tenisu SKST Hodonín, Lipová alej 23 B 
 
Termíny:       Čtvrtky od 18,30 hodin. 
    

2019 den 2020 den 

září - leden 16.1. a 30.1. 

říjen 3.10. , 17.10. a 31.10. únor 6.2. a 27.2. 

listopad 14.11. a 28.11. březen 12.3. a 26.3. 

prosinec 12.12. duben - 

 
     
Právo účasti: Hráči a hráčky se zaplaceným zápisným a uhrazeným vkladem 
 
Přihlášky: Při prezentaci, nejpozději v den konání do 18,30 hodin v kanceláři haly 

SKST Hodonín nebo předem včetně zaplacení vkladů. 
 
Losování: V den konání od 18,30 hodin. 
 
Zápisné: Jednorázové na všechny turnaje 100,- Kč při prvním startu v sezóně         

(na míčky a úhradu režijních nákladů).  
Členové SKST Hodonín, pokud mají uhrazen oddílový příspěvek na sezonu 
2019-20, budou osvobozeni od zápisného. 

 
Vklady:  25,- Kč s přihláškou před každým startem 
 Navýšení vkladu o 10,- Kč při pozdním příchodu. 
 
Míčky:  Plast  JOOLA, bílá 
 
Rozhodčí:  Vrchní rozhodčí pro jednotlivé turnaje bude určen výborem SKST Hodonín. 
 
Předpis: Hraje se dle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu a tohoto rozpisu. 
 Pořadatel si vyhrazuje právo na změny ve všech bodech rozhodnutím 

výboru SKST nebo ředitelstvím turnaje. 
 
Hrací systém:  Dvouhra jednotlivců dvoustupňově (společně muži a ženy s handicapy). 
    I. stupeň skupinový ( 3-5 hráčů na 3 vítězné sety, postup první dva) 
        II. stupeň a útěcha  - vylučovací na 3 vítězné sety (Nasazení v II.st. budou           

   vítězové skupin). 
      



Handicapy:   Hráči budou rozděleni do pěti výkonnostních košů podle svého zařazení na 
nejnižší soupisce. Mezi výkonnostními koši bude nastaven rozdíl +2 body 
v každém setu každého zápasu ve prospěch hráče následujícího nižšího 
koše.   

   

1.výkonnostní koš Hráči základu ligových soupisek ČAST mužů 

2.výkonnostní koš Hráči základu soupisky divize mužů a extraligy žen 

3 .výkonnostní koš Hráči nejníže na krajské soupisce mužů a prvoligové žen 

4. výkonnostní koš Hráči nejníže na soupiskách regionu mimo nejnižších tříd a soupiskách 2.ligy žen 

5 .výkonnostní koš Neregistrovaní a hráči na nejnižších soupiskách mužů a žen 

 
V případě nejasností a účasti zahraničních hráčů rozhoduje o zařazení do výkonnostního koše ředitelství 
turnaje. 

 
 
Dlouhodobé hodnocení:  Vítěz turnaje           10 bodů 
     Finalista      8 
    Semifinalisté     6 
    5.-8. místo        4 
    9.-16. + vítěz útěchy 2 
    Poražený finalista útěchy 1 
                                           Účast v turnaji          10 
Poslední turnaj s dvojnásobným bodováním. 
 
V závěrečném hodnocení bude hráči z celkového součtu odečten jeden turnaj 
s nejmenším ziskem bodů. 
 
 
Ceny: Základní vklad pro hráče na 1.- 4. místě (na 1.-5. místě dlouhodobého pořadí), 

Vklad bude rozdělen na poloviny, 50% na každý turnaj a 50% do celkového 
hodnocení. 

           
Každý turnaj: 1.místo   50%          Celkové pořadí: 1.místo  50% 

2.místo   30%    2.  20% 
3..a 4. místo  10%    3.  15% 

Do celkového hodnocení    50%.    4.  10% 
5. 5% 
 

 
Zvláštní ustanovení k nesportovnímu chování:   

1.žlutá karta – napomenutí  
1.červená  karta – ztráta bodu v zápase – odečtení 1 bodu z celkového hodnocení  
2.červená karta - diskvalifikace – odpočet 10 bodů z celkového hodnocení   
   

 
 
Propozice schváleny výborem SKST Hodonín dne 14.9.2019. 


