BRATISLAVSKÝ A TRNAVSKÝ KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ
31. 8. 2018

Propozície
Bodovacích turnajov mládeže (BTM) OPEN RSTZ Bratislava - Trnava
pre súťažný ročník 2018-2019
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Usporiadateľ : VV KSTZ (Bratislava – Trnava) + poverené odd./kluby
2. Termíny a miesta konania:
Mladšie žiactvo a dorast

-

09.09.2018 - Moravský Sv. Ján

Najmladšie a staršie žiactvo

-

30.09.2018 - Bojničky

-

28.10.2018 - Pezinok

Najmladšie a staršie žiactvo

-

18.11.2018 - Stolnotenisové centrum BA

III. BTM: Najmladšie a staršie žiactvo

-

03.03.2019 - Stolnotenisové centrum BA

Mladšie žiactvo a dorast

-

10.03.2019 - Veľké Úľany

Mladšie žiactvo a dorast

-

31.03.2019 – Moravský sv. Ján

Najmladšie a staršie žiactvo

-

07.04.2019 – Bratislava, hala SSTZ

I. BTM:

II. BTM: Mladšie žiactvo a dorast

M-reg:

3. Prihlášky:

Najneskôr 2 dni pred začiatkom BTM do 18.00 hod. na e-mailovú
adresu uvedenú v propozíciách turnaja. Prihlášky musia obsahovať
všetky náležitosti ako prihlášky na SPM. Vzor prihlášky je možné
stiahnuť zo stránky www.sstz.sk

4. Žrebovanie :

pred začiatkom turnaja

5. Náklady :

pretekári/ky štartujú na vlastné náklady, resp. na náklady svojich
oddielov/klubov

6. Informácie :

Jaroslav Freund, tel.: 0907 561 516, e-mail: jaro.freund@gmail.com
Vít Dobiš, tel. 0907 663 809, e-mail: vit.dobis7@gmail.com

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
7. Predpis :

Hrá sa podľa SP, pravidiel stolného tenisu a týchto propozícií

8. Súťaže :

dvojhry v každej kategórii

9. Systém súťaží :

1. kolo – skupinový systém,
2. kolo – vylučovací systém
Jednotlivé zápasy sa hrajú na 3 vyhrané sety z 5-ich.

10. Loptičky :

3 *** plastové loptičky dodá usporiadateľ

11. Právo štartu :
pre rok 2018
najmladšie žiactvo
mladšie žiactvo
staršie žiactvo
dorast

nar. 1. 1. 2007 a mladší
nar. 1. 1. 2005 a mladší
nar. 1. 1. 2003 a mladší
nar. 1. 1. 2000 a mladší

pre rok 2019
najmladšie žiactvo
mladšie žiactvo
staršie žiactvo
dorast

nar. 1. 1. 2008 a mladší
nar. 1. 1. 2006 a mladší
nar. 1. 1. 2004 a mladší
nar. 1. 1. 2001 a mladší

Vekovo mladší môžu na BTM štartovať vo vyššej vekovej kategórii bez obmedzenia.
V jednom dni môže hráč/ka štartovať len v jednej kategórii. R-BTM BA/TT OPEN sa môžu
zúčastniť hráči/ky bratislavského a trnavského regiónu. Hráči ostatných krajov Slovenska sa
môžu zúčastniť turnajov do naplnenia limitu organizátora turnaja, ktorý bude zverejnený v
propozíciách. Nasadzovanie hráčov bude vykonané na základe postavenia v slovenskom
rebríčku. Ak nebude z kapacitných dôvodov možné aby sa turnaja zúčastnili všetci prihlásení
hráči mimo BATT regiónu, prednostne bude hráčmi z ostatných regiónov doplňovaná
najmenej obsadená kategória a to podľa rebríčkového postavenia - prednosť majú vyššie
postavení hráči v rebríčku. Uzávierka prihlášok je vždy dva dni pred turnajom (piatok, ak
turnaj je v nedeľu) do 18,00. Do 21,00 organizátor zverejní, ktorí hráči mimo regiónu BATT
sa z prihlásených môžu na turnaji zúčastniť.
Na Majstrovstvách regiónu je podmienkou pre ocenenie hráčov z iného regiónu účasť na
najmenej dvoch R-BTM BA/TT Open. Táto podmienka sa nevzťahuje na kategórie dorastu.
Vzhľadom k počtom účastníkov regionálnych bodovacích turnajov mládeže BA/TT Open je
stanovený celkový limit účasti hráčov mimo regiónu BATT. Hráči mimo BATT regiónu sa
môžu zúčastniť turnaja ak celkový počet prihlásených hráčov nepresiahne nasledovné počty:
- pri počte stolov 7 - 8 ... 110 hráčov celkovo
- pri počte stolov 9 - 10 ... 130 hráčov celkovo
- pri počte stolov 11 - 12 ... 150 hráčov celkovo
Účasť hráčov regiónu BATT nie je týmto nijako obmedzená.

12. Vklady :

5 €/pretekár

13. Podmienka účasti: platný registračný preukaz
14. Časový rozpis :

7,30 – 8,30 prezentácia
8,30 - 9,00 žrebovanie
9,00 - otvorenie a začiatok súťaží
Hráči, ktorí nebudú do 8,30 prezentovaní, alebo neupovedomia
organizátora o meškaní, budú zo súťaže vyradení a nebude možné ich
opätovne zaradiť.

15. Námietky :

podávajú sa v zmysle Súboru predpisov

16. Rozhodcovia :

rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca z radov
účastníkov. Pri každom stole musí byť rozhodcovský stolík s
počítadlom

17. Ceny :

hráči umiestnení na prvých troch miestach dostanú medailu, diplom
a víťaz aj športový pohár. V prípade, ak bude víťazom Majstrovstiev
regiónu BATT hráč z iného regiónu, ktorý splnil podmienku podľa čl.
11, obdrží pohár Majster regiónu BA/TT Open a najlepší hráč z regiónu
BA/TT dostane pohár Majster regiónu BA/TT.

18. Bodovanie :

Bodovanie turnaja sa vykoná v zmysle pravidiel pre hodnotenie
krajských, resp. regionálnych turnajov do SR rebríčkov pre sezónu
2018/2019. Pre zostavenie regionálneho rebríčka získavajú súťažiaci
BA/TT regiónu body vo svojej vekovej kategórii a tiež vo vekovej
kategórii o jednu vyššie, t.j. napr. do rebríčkov najmladšieho žiactva sa
započítajú výsledky dosiahnuté v turnajoch najmladšieho a mladšieho
žiactva atď. Za umiestnenie o kategóriu vyššie sa získaná bodová
hodnota násobí koeficientom 1,5. Do rebríčka sa hráčovi počíta
hodnota, ktorá sa získa tak, že súčet najlepších troch výsledkov (v
prípade dorastu najlepších dvoch výsledkov) sa podelí číslom 3 (v
prípade dorastu číslom 2).

Hráči, ktorí sa umiestnia v danej kategórii na konečnom prvom mieste po odohratí všetkých
BATT OPEN turnajov získajú pohár BA/TT regiónu, ktorý bude odovzdaný pri otvorení
Majstrovstiev regiónu. V prípade rovnosti bodov viacerých hráčov na prvom mieste sa
o víťazovi rozhodne nasledovne (v poradí tak ako je uvedené):
- vyššia hodnota najlepšieho výsledku za sezónu
- vyššia hodnota súčtu dvoch najlepších výsledkov za sezónu
- vyššia hodnota súčtu troch najlepších výsledkov za sezónu
- vyššia hodnota súčtu štyroch najlepších výsledkov za sezónu atď.
19. Nahlasovanie výsledkov:
Usporiadateľ je povinný čím skôr, najneskôr do 24 hodín po turnaji poslať: prezenčné
listiny, kompletné výsledky (skupiny aj „pavúkov“) v elektronickej forme excel na e-mailovú
adresu: pavol.alexy@stuba.sk. Výsledky vo formáte excel musia mať nasledovnú
štruktúru:

Umiestnenie

Priezvisko meno

Rok nar.

Klub

V prípade že HR použije na riadenie turnaja program:
Turnaj_RBTM_SR_V4_2016_17.xlsx
(súbor možno stiahnuť zo stránky www.stkpk.sk )
Stačí po ukončení turnaja poslať tento celý excel. súbor.

Pavol A l e x y, v. r.
predseda VV BSTZ Bratislava

Jaroslav F r e u n d, v. r.
predseda KM BSTZ Bratislava

Stanislav Sládkovič, v. r.
predseda VV KSTZ Trnava

Jozef T u r o ň, v. r.
predseda KM KSTZ Trnava

