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Krajský svaz stolního tenisu Olomouc z.s. 

Komise mládeže  
v y p i s u j e    r o z p i s  

 
 

SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE PRO SEZÓNU 

2022/2023 
 

 

 

 

1. Řízení soutěže 

Soutěže řídí VV KSST Olomouc prostřednictvím své komise mládeže (KM). 

 

2. Pořadatel 

Pořadatelem Krajských bodovacích turnajů (KBTM, TOP) a Krajských přeborů (KP) budou oddíly (kluby) 

po dohodě s KM, popřípadě přímo KSST Olomouc z.s. 

 

3. Termíny 

Termíny soutěží budou uvedeny na stránkách KSST Olomouc. Závazné začátky budou uvedeny v 

propozicích na jednotlivé turnaje. 

 

4. Místo 

Hraje se v hernách pořadatelů. Hraje se povinně minimálně na šesti stolech, v případě KP na čtyřech stolech, 

hrací prostor a vybavení musí odpovídat „Pravidlům stolního tenisu” a „Soutěžnímu řádu stolního tenisu”. 

Rozměry a osvětlení hracího prostoru určují „Pravidla stolního tenisu”. 

 

5. Účastníci 

       Vymezení věkových kategorií pro sezónu 2022-2023: 

 

nejmladší žactvo mladší žactvo starší žactvo dorost junior 

U11 U13 U15 U17 U19 

1.1.2012  a mladší 1.1.2010 31.12.2011 1.1.2008 31.12.2009 1.1.2006 31.12.2007 1.1.2004 31.12.2005 

 

       

6. Přihlášky na KBTM, TOP, KP 

Oddíly (kluby) přihlašují své hráče prostřednictvím registru ČAST případně předsedovi KM podle propozic 

jednotlivých turnajů.  

 

7. Losování 

Losování bude provedeno v místě konání turnaje. 

 

8. Vklady (startovné) 

Startovné za každý KBTM 50,- Kč. Startovné zůstává pořadateli.  

 

9. Úhrada 

Hráči startují na náklady svých oddílů (klubů). 
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10. Předpis 

Hraje se podle tohoto rozpisu, platného „Soutěžního řádu stolního tenisu“, „Pravidel stolního tenisu ČAST” 

a schválených změn. 

 

11. Podmínky 

Turnajů pořádaných KSST Olomouc se mohou zúčastnit registrovaní hráči stolního tenisu v registru ČAST, 

kteří mají zaplacen evidenční poplatek ve výši 150 Kč. V případě zjištění účasti neevidovaného hráče na 

KBTM mu nebude umožněn start na dalších turnajích (do vyřízení řádné registrace), navíc se vysílající oddíl 

vystavuje nebezpečí pokuty ze strany STK za neoprávněnou účast v soutěži. . 

Trenéři, vedoucí, rodiče odpovídají za zdravotní způsobilost hráčů ke hře. 

 

12. Povinnosti pořadatelů 

Povinnosti určuje Soutěžní řád čl.336. Jsou povinni zajistit občerstvení pro hráče po celou dobu konání 

turnaje. Odsouhlasí propozice turnaje s předsedou KM. Mají povinnost nahlásit předsedovi KM překážku 

v pořádání KBTM nebo KP.  

 

Pořadatele zabezpečí a zodpovídají za dodržování hygienických a protiepidemiologických opatření, které 

jsou v době konání akce aktuální. 

 

Pořadatelé provedou vyhlášení výsledků jednotlivých divizí a zajistí na vlastní náklady ceny pro vyhlášené 

hráče. 

 

13. Odklady turnajů 

Turnaj může být odložen či zrušen rozhodnutím KM, případně rozhodnutím VV KSST Olomouc. 

 

14. Rozhodčí 

Vrchního rozhodčího turnajů zajišťuje pořadatel, případně po dohodě komise rozhodčích KSST.  

Rozhodčí ke stolům zajišťuje vrchní rozhodčí (případně pořadatel se souhlasem vrchního rozhodčího).  

Vrchní rozhodčí je povinen zaslat výsledky turnaje elektronicky předsedovi KM do tří pracovních dnů po 

jejich ukončení (součástí budou i tabulky a pavouk). 

 

15. Míčky 

JOOLA  PRIME *** 

 

16. Námitky 

Námitky je možno podávat vrchnímu rozhodčímu na turnaji. 

 

17. Sytém KBTM 
 

Hráči jsou rozděleni do výkonnostních divizí po 12-ti hráčích, každá divize je rozlosována do 2 skupin po 6-

ti hráčích, kde každý hraje s každým. 

 

a) Divize A+B 

Hráči na 1.-3. místě ze základních skupin postupují do finálové skupiny o 1.-6. místo divize, vzájemné 

zápasy ze základní skupiny se započítávají. 

Hráči na 4.-6. místě ze základních skupin postupují do skupiny o pořadí a hrají o 7.-12. místo divize, 

vzájemné zápasy ze základní skupiny se započítávají.  

b) Divize C a další 

Hráči na 1.-3. místě ze základních skupin postupují do finálové skupiny o 1.-6. místo divize, vzájemné 

zápasy ze základní skupiny se započítávají. 

Hráči na 4.-6. místě v základních skupinách divize C a dalších hrají o celkové umístění v divizi 

systémem čtvrtý ze skupiny C1 proti čtvrtému ze skupiny C2 a obdobně, pátý ze skupiny D1 proti 

pátému ze skupiny D2 a obdobně. 
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Obecné - v závislosti na počtu stolů, počtu hráčů a aktuálních podmínek se základní hrací systém může 

v druhé fázi turnaje upravit tak, že vítězové základních skupin divizí sehrají semifinále proti druhému 

hráči z druhé skupiny divize a následně se odehraje finále a zápas o 3. místo v divizi. Hráči na dalších 

místech ve skupinách odehrají následně utkání o konečné pořadí proti hráči na stejném místě v druhé 

skupině divize. Tato úprava je možná pro všechny divize.  

Poslední výkonnostní divize 7-18 hráčů, hrací systém této divize určí hlavní rozhodčí po dohodě 

s pořadatelem. 

18. Nasazování do divizí 

Vždy 1.-10. hráč v divizi podle aktuálního nasazovacího žebříčku + hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě 

následující divize na předchozím KBTM bez ohledu na jejich postavení na nasazovacím žebříčku. Právo 

účasti ve vyšší divizi se převádí mezi ukončenou a následující sezónou.  

Předseda KM je oprávněn výjimečně zařadit hráče do nasazovacího žebříčku, na jakoukoliv pozici na 

základě žádosti trenéra/vedoucího s ohledem na jeho výkonnost. Žádost musí být podána s dostatečným 

předstihem. 

19. Bodování KBTM 

Bodování jednotlivých divizí (mimo A) je nastaveno tak, že dochází k bodovému překrytí a to tak, že vítěz 

divize získává stejný počet bodů jako 10. hráč předchozí divize. (Př.- vítěz divize D získává stejný počet 

bodů jako 10. hráč v divizi C a obdobně). 

Bodování divizí A a B je pevně odstupňováno po třech bodech, vítěz získává 240 bodů, každý další hráč 

v pořadí získává o 3 body méně. (platí překrytí bodů mezi divizemi). Od divize C (konkrétně od 28. místa) 

jsou body za každé místo závislé na počtu zúčastněných hráčů. Poslední hráč turnaje získává hodnotu blížící 

se 1, která odpovídá rozdílu mezi jednotlivými hráči při konkrétním počtu hráčů turnaje (platí překrytí bodů 

mezi divizemi). 

Body za jednotlivé turnaje jsou zaokrouhleny na 2 desetinná místa 

Hráči, kteří se ve stejném víkendu zúčastní akcí pořádaných ČAST či vyšší asociace (reprezentace, MČR, 

ŽT, KT apod.) a nezúčastní se KBTM, získávají pro účely nasazení průměrné bodové ohodnocení 

z předešlých odehraných turnajů (případně HH). 

20. Bodování KP (TOP) jednotlivců 

Bodování krajských přeborů vychází z bodování KBMT, sdílené pořadí získává průměrnou hodnotu bodů na 

jednotlivých místech. (příklad-tabulka pro plný počet hráčů KP, při neúplném počtu hráčů se body na 

nižších místech mohou odpovídajícím způsobem lišit) 

21. Nasazovací žebříček na KBTM 

Na 1. KBTM – podle hodnoty hráče (HH). 

Na 2. KBTM – součet bodů z 1. KBTM a HH, nebo dvojnásobek HH (je-li HH vyšší než body z 1.KBTM, 

nebo při neúčasti hráči na prvním turnaji). 

Na 3. KBTM se nasazuje podle průběžného pořadí KBTM. 

 

 

22. Průběžné pořadí KBTM 
 

Po 2. KBTM:  2x 1.-2. KBTM (2x lepší výsledek). 

Po 3. KBTM:  2x 1.-3. KBTM (2x lepší výsledek). 

Po 4. KBTM:  2x 1.-4. KBTM (2x lepší výsledek). – (Využití pouze pro výchozí nasazení do příští sezóny) 
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23. Žebříček jednotlivých kategorií mládeže 
 

Krajský žebříček jednotlivých kategorií vychází z umístění hráčů na republikovém žebříčku, ale s omezením 

po 72. místo v kategorii chlapců, resp. 36. místo v kategorii dívek. Pro U11 platí po 36. místo v chlapcích a 

18. místo v dívkách. Následně je žebříček tvořen na základě krajských turnajů, kde je za celou sezónu ve 

„hře“ celkem 15 hodnot (H). Váha hodnoty z KBTM je 2x, váha hodnoty bodů z TOP je 3x, váha hodnoty 

bodů z KP je 4x. Žebříček jednotlivých kategorií je tvořen na základě 10-ti nejvyšších získaných hodnot 

(10H) za celou sezónu a je tvořen odfiltrováním hráčů starších věkových kategorií s ohledem na republikové 

umístění v žebříčku.   

 

24. Nominace na republikové bodovací turnaje (RBTM) 
 

V případě zavedení potřeby provádět krajskou nominace na RBTM bude postupováno podle průběžného 

žebříčku jednotlivých věkových kategorií. 

 

25. Nominace na TOP 

 
Nominace na základě průběžného žebříčku jednotlivých kategorií před odehráním příslušného turnaje TOP. 

 

26. Nominace na KP 

 
Chlapci  

1. prvních 10 hráčů podle aktuálního průběžného pořadí před uspořádáním KP rozděleného do 

příslušných kategorií je nominováno automaticky. 

2. každý RSST má možnost nominovat 2 hráče (celkem 12). 

3. KM uděluje 2 hráčům divokou kartu. 

 

Dívky – prozatím bez omezení, na základě vývoje sezónu může být počet dívek na KP některé kategorie 

omezen. 

 

Družstva – pro sezónu 2022/2023 bude opětovně vypsán Krajský přebor družstev U15+U19 

 

27. Nominace na Mistrovství ČR (MČR)  
 

a) Družstva 

 

Vítěz KP družstev dané kategorie.  

 

b) Jednotlivci 

Podle žebříčku jednotlivých kategorií mládeže-viz výše. Každý kraj má možnost nominovat pouze 1 

hráče, ostatní jsou nominování podle Nasazovacího žebříčku ČR po posledním RBTM. V případě přímé 

nominace hráčů ze žebříčku ČR jsou nominováni další hráči z kraje na základě krajského žebříčku 

jednotlivých kategoriích. Náhradníci na MČR jsou nominování podle krajského žebříčku jednotlivých 

kategorií. 

 

 

 

Dne:  15. 08. 2022 

 

 

 

               Pavel Prázdný v.r. 

                                                                      předseda KM KSST Olomouc z.s. 


