
Regionální svaz stolního tenisu Vsetín 
 

vypisuje 
 

PŘEBORY OKRESU MLÁDEŽE - JEDNOTLIVCŮ VE STOLNÍM TENISU PRO 

ROK 2022 

(REGIONÁLNÍ BODOVACÍ TURNAJE MLÁDEŽE 2021/2022) 
 

 

A. Všeobecná ustanovení: 

  

 1.  Pořadatel:          Z pověření VV RSST Vsetín – T.J. Sokol Vsetín, TJ Sokol Horní Bečva,  

            TJ Rožnov p.R. 

 

 2. Datum konání:  1. ReBTM  -  2.října 2021  -  Vsetín     

   2. ReBTM  -  13. listopadu 2021  -  Horní Bečva 

   3. ReBTM  -  18.prosince 2021  -  Vsetín  

   4. ReBTM  -  29.ledna 2022  -  Horní Bečva   

   5. ReBTM  -  12.února 2022  -  Rožnov p.R. 

   6. ReBTM  -  12.března 2022  -  Vsetín    

 

 3. Ředitelství turnaje:    Ředitel:         zajistí pořadatel  

                                Vrchní rozhodčí:     nominuje KR RSST Vsetín 

 

 4. Úhrada nákladů:       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 ustanovení  

                                    tohoto Rozpisu. 

 

2.Soutěžní disciplíny:  Dvouhra mládeže 

   Pozn.: Všechny věkové kategorie hrají v jedné společné soutěži. 

 

3. Systém soutěží:   Dvoustupňový (nejlepších 8 hráčů třístupňový - 2.a 3.st. také skupinový). 

 Všichni prezentovaní hráči, jsou rozděleni do 16 - ti členných skupin, podle pořadí v 

aktuálním nasazovacím žebříčku RSST Vsetín. 

 

 1.stupeň: skupinový - skupiny po 4 hráčích, v poslední výkonnostní skupině mohou 

být skupiny po 3–5 hráčích dle počtu prezentovaných. 

 2.stupeň: se hraje vylučovacím systémem v jednotlivých „šestnáctkách“ až do 

stanovení konečného pořadí. Jednotlivé „šestnáctky“ ve druhém stupni jsou vždy 

tvořeny 3.a 4.hráčem ze skupin „vyšší šestnáctky“, a 1. a 2.hráčem ze skupin „nižší 

šestnáctky“. V poslední výkonnostní skupině se mohou hrát v některých případech 

místo „pavouků“ skupiny. 

   Hráči v plně obsazených „šestnáctkách“, odehrají na turnaji 7 utkání. 

  

4.  Nasazování: Dle nasazovacího regionálního žebříčku mládeže pro jednotlivé turnaje. 

Do jednotlivých skupin 1.stupně, se nasazují hráči podle aktuálního platného 

žebříčku mládeže RSST Vsetín na předem určená místa, bez ohledu na oddílovou 

příslušnost.  



Ve 2.stupni jsou hráči do „pavouků“ zařazováni na předem určená místa dle 

umístění ve skupině v 1.stupni.soutěže. 

 

5. Míčky:            Plastové míčky kvality *** dodá pořadatel. 

 

6.  Podmínky účasti: Bodovacích turnajů se mohou zúčastnit pouze registrovaní hráči a hráčky (musí být 

uvedeni v centrálním registru ČAST). Všichni startující musí mít zaplacen evidenční 

poplatek v odpovídající výši 150,- Kč. V případě účasti hráče, který nebude uveden 

v registru, bude oddíl pokutován částkou 150,- Kč.   

 

7. Vklady: Neplatí se.  

 

8. Časový pořad:     do 8,30 hod.   prezence 

                          8,30 – 8,40 hod.   losování 

                          8,40 hod.      zahájení  

 

9. Rozhodčí:         Ke stolům určuje dle potřeby z řad závodníků vrchní rozhodčí. 

 

10. Hodnocení: Hodnocení se provádí v příslušných věkových kategoriích: 

a) dorost (U17) 

b) starší žáctvo (U15) 

c) mladší žactvo (U13) 

Hráčům umístěným na jednotlivých místech se za jejich umístění přidělují body dle 

tabulky II, která je součástí souboru „Zásady pro tvorbu okresních žebříčků mládeže 

2021-22“. Podmínkou zisku bodů je alespoň jedna výhra v soutěži. Konečné 

pořadí seriálu RBTM v každé kategorii se určí na základě součtu bodů ze čtyř 

nejlepších dosažených výsledků každého hráče z 6 pořádaných RBTM. V případě 

shody bodů, rozhoduje vyšší průměr bodů získaných ze všech turnajů, kterých se 

hráč zúčastnil. U míst rozhodujících o stanovení vítěze, případně i jejich vzájemná 

utkání v rámci RBTM, případně počet bodů získaných v celé bodové soutěži RSST. 

Výsledné pořadí v jednotlivých kategoriích bude zároveň pořadím v OP jednotlivců.  

 

11. Tituly a ceny: Vítězové v jednotlivých kategoriích, získávají titul „Přeborník regionu pro rok 2022“ 

Hráči umístění na 1.-3.místě obdrží medaili a diplom. 

 

12. Přeborníci okresu 2021: přebory se neuskutečnily 

          
 

 

 

 

Vsetín, 26.srpna 2021                                                                                                                                                    
 

 

                                                                                                                                                        Mgr. Karel Zahradníček  
                                                                                                                                               předseda KM RSST Vsetín  


