ROZPIS NA ŽEBŘÍČKOVÝ TURNAJ 2019
1.
Turnaje se zúčastní 24 hráčů v dané věkové kategorii (mimo nejmladšího žactva).
Nominace se provádí podle následujících kriterií po 3 BTM turnaji v sezóně 2019-20
1. kriterium
2. kriterium
3. kriterium

–
–
–

start na min. 2 turnajích BTM v dané věkové kategorii v sezoně 2019-20
2x divoká karta KM (případně KVS)
průběžné pořadí po 3. BTM

Počet náhradníků pro ŽT – 6 (pro každou kategorii)
Nominaci vrchního rozhodčího a jeho zástupce provede KR ČAST.
Propozice na ŽT vydává pořadatel. V propozicích musí být časový rozpis, možnosti ubytování a
stravování.
2.
Propozice a přihlášky
Propozice na ŽT budou zveřejněny na Internetu, zaslány předsedům KM krajských svazů, případně
určeným funkcionářům krajských svazů pro BTM a sekretářům krajských svazů. Propozice, nominaci
a nasazovací žebříček obdrží hlavní rozhodčí turnaje. Nominace na ŽT bude zveřejněna
prostřednictvím E-mailového adresáře předsedy KM ČAST.
Veškerá korespondence bude prostřednictvím e-mailu.
Nominovaní hráči potvrdí svou účast na ŽT nejpozději do data uvedeného v propozicích ŽT na
formuláři, který bude dostupný prostřednictvím centrálního registru ČAST na adrese
https://registr.ping-pong.cz v menu KLUB/TURNAJE. V případě, že se nominovaný hráč
nemůže zúčastnit žebříčkového turnaje, oznámí to neprodleně pověřenému členovi KM ČAST
(Libor Svoboda, e-mail: mladez@ping-pong.cz), který zajistí náhradníka podle pořadí. Prosím
o důsledné dodržování této povinnosti! Neomluvená neúčast nebo neodůvodněně pozdě zaslaná
omluva bude trestána pořádkovou pokutou.
3.
Prezence hráčů
U vrchního rozhodčího dle časového plánu vrchního rozhodčího. Po uzavření prezence proběhne
veřejné losování. Jestliže zůstane volné místo (některý hráč se neprezentuje) a není možnost obsadit
toto volné místo určeným náhradníkem, bude na toto místo zařazen jakýkoliv přítomný hráč nejvýše
umístěný na žebříčku ČR příslušné kategorie.
4.
Losování
Při losování se třídí podle oddílů (klubů) pouze v 1. stupni. Nasazování se provede podle
nasazovacího žebříčku dané věkové kategorie, který bude vydán po posledním BTM před ŽT!
1.stupeň:
1. – 8. nasazený hráč se umístí ve skupině na pozici číslo 1,
9. – 16. nasazený hráč se vylosují do skupin s ohledem na třídění a umístí se ve skupině na
pozici číslo 2.
17. – 24. hráči ŽT podle nasazovacího žebříčku se losují do jednotlivých skupin na pozici číslo 3.
Jsou-li ve skupině hráči ze stejného klubu, dostanou takové číslo, aby odehráli svůj zápas jako první
(SŘ čl. 138.02.b). Dva hráči z jednoho klubu mohou být v jedné skupině pouze v tom případě, že je
na turnaji 9 hráčů jednoho klubu.
Pořadí zápasů ve skupině je dáno takto:
1. kolo: 1-3 2. kolo: 1-2, 3.kolo: 2-3
2. stupeň:
Vítězové skupin budou nasazeni a losováni do hracího plánu na místo č. 1, 16, 8, 9, 4, 5, 12, 13, a to
vítěz skupiny A na místo č. 1, vítěz skupiny B na místo č. 16, vítězové skupin C a D budou
nalosováni na místa č. 8 a 9, vítězové skupin E, F, G a H budou nalosováni na místa 4, 5, 12 a 13.
Druzí se skupin budou volně dolosováni na zbylá místa bez dodržení třídění dle oddílů do opačné
poloviny, než-li je vylosován vítěz jejich skupiny 1. stupně. Třetí ze skupin budou nalosováni do
hracího plánu o 17. – 24.místo, a to nasazením a dolosováním, kdy na pozice č. 1, 4, 5 a 8 budou

nasazeni hráči nejvýše umístění na nasazovacím žebříčku a zbývající hráči budou volně dolosováni na
zbylá místa bez dodržení třídění dle oddílů.
5.
Systém turnaje
Turnaj se hraje na tři vítězné sety z pěti setů.
a)
1. stupeň –
8 skupin (A, B, C, D, E, F, G, H) po 3 hráčích
Hráči na 1. a 2. místě postupují přímo do pavouka o 1. – 16. místo.
Hráči na 3. místě jsou zařazeni do pavouka o 17. – 24. místo.
b)
2. stupeň
Hráči hrají „progresivním“ vylučovacím způsobem o umístění, a to o 1. – 16. místo a o 17. – 24.
místo.
Termín a pořadatel ŽT 2019
30.listopadu 2019 ŽT staršího žactva
14.prosince 2019 ŽT dorostu
15.prosince 2019 ŽT mladšího žactva
Tento rozpis byl schválen KM ČAST dne 1. 8. 2019
Martin Linert
KM ČAST

