
 Rozpis 8. ročníku seriálu turnajů Velká cena
Centra stolního tenisu Ďáblice 2018-2019 

sponzor: dodal ceny
hlavní sponzor – grant na pronájem

herny a další náklady

1. Pořadatel VC CST Ďáblice: 
TTC Praha – oddíl stolního tenisu, z.s. 
2. Termíny turnajů: 
Budou  uvedeny  v  termínové  listině  na  stránkách  www.pinecvpraze.cz a
www.centrumstolnihotenisu.cz. Termíny budou stanoveny po zveřejnění termínů všech turnajů
mládeže PSST tak, aby s nimi časově nekolidovaly.
V každé kategorii bude jedna série na ročník a bude mít 8 turnajů + závěrečný finálový turnaj. 
3. Doporučená výkonnost hráčů
Série turnajů je pořádána v mládežnických kategoriích pro okresní úroveň (cca 2. až 4. třída
pražského přeboru družstev nebo hráče, kteří v pražských Grand Prix ve své věkové kategorii
hrají ve většině turnajů soutěž útěchy) a úroveň neregistrovaných. 
4. Místa konání: 
Herna stolního tenisu Centrum stolního tenisu Ďáblice, Praha 8 – Ďáblice, Kokořínská 204/28, 
Praha 8 – Ďáblice..
5. Časový pořad: 
8.00 – 8.30 prezence všech účastníků 
8.00 – 9.55 rozehrání hráčů před turnajem
8.45 – 9.00 losování 1. stupně soutěží 
9.00 nástup a zahájení soutěží 
program odpoledních kategorií:
14.30 – 15.00 prezence všech účastníků
14.30 – 14.55 rozehrání hráčů před turnajem
14.30 – 14.45 losování 1. stupňů soutěží
15.00 nástup a zahájení soutěží
6. Soutěžní disciplíny: 
dvouhra U11 ročník 2011 a mladší 
útěcha U11 
čtyřhra U11 
dvouhra U13 ročník 2009 a mladší 
útěcha U13 
čtyřhra U13 
dvouhra U15 ročník 2007 a mladší 
útěcha U15 
čtyřhra U15 
dvouhra U19 ročník 2005 a mladší 
útěcha U19 
čtyřhra U19 
7. Přihlášky: 
Na turnaje VC se přihlašuje pomocí internetové stránky www.pinecvpraze.cz přes formulář v
kalendáři  akcí  u příslušného turnaje.  Povinností  účastníka je dostavit  se v  určené době k
prezentaci. 
8. Vklady: 
Na turnajích VC se vybírají  vklady ve výši  150,--  Kč na hráče,  který je na turnaj  předem

http://www.pinecvpraze.cz/
http://www.pinecvpraze.cz/
http://www.centrumzabavy.info/


přihlášen. Účastníci, kteří jsou přihlášeni až na místě platí startovné 200,-- Kč a v případě
velkého počtu účastníků nemusí být do turnaje zařazeni. 
9. Ceny: 
Turnaje VC a Finálový turnaj:
Oceněni  budou hráči  na  prvních  třech  místech  dvouhry a  čtyřhry,  kteří  obdrží  diplom,  ve
dvouhře též medaile (v hlavní soutěži).  Věcné ceny dodá sponzor STENmarketing s.r.o.  a
pořadatel.
Celková série VC:
Oceněni budou hráči na prvních třech místech dvouhry, čtyřhry, kteří obdrží diplom, věcnou
cenu a ve dvouhře poháry a ve čtyřhře medaile.  Věcné ceny dodá sponzor STENmarketing
s.r.o. a pořadatel.
10. Podmínky účasti: 
Turnaje  se  mohou  zúčastnit  všichni  hráči  a  hráčky  splňující  věkové  kritérium  na  danou
věkovou  kategorii  tzn.,  že  turnajů  se  mohou  zúčastnit  jak  hráči  mimopražští  tak  hráči
neregistrovaní. 
11. Nasazení: 
Nasazovacím kritériem je žebříček sestavený podle Elo ST, u hráčů, kteří nemají ELO je 
vytvořžené tzv. pesudo ELO 
Do každé skupiny se nasazují dva hráči. 
12. Míčky: 
Turnaje se hrají míčky *** určenými propozicemi každého jednotlivého turnaje.
13. Systém soutěží: 
Soutěže dvouher (platí pro všechny kategorie) se hrají kombinovaným způsobem: 
I. stupeň: Hráči jsou vylosováni do skupin, a to 3 – 6 členných, z nichž postoupí 2 až 4 hráči
do druhého stupně. 
II. stupeň: Hráči jsou vylosováni tak, aby hráči, kteří spolu hráli v I. stupni, byli vylosováni do
opačné  poloviny  hracího  plánu,  bez  ohledu  na  oddílovou  příslušnost.  II.  stupeň  se  hraje
vylučovacím způsobem s dohráváním o umístění. 
Hráči, kteří nepostoupí do 2. stupně soutěže mají právo startovat v soutěži útěchy. 
Soutěže útěchy a čtyřhry se hrají vylučovacím způsobem s dohráváním o konečné pořadí..
Všechny soutěže dvouher se hrají na 3 vítězné sety z pěti, čtyřher na dva vítězné sety ze tří. V
případě velkého počtu hráčů je možno hrát soutěž útěchy pouze na dva vítězné sety ze tří.
Hraje se podle Pravidel  stolního tenisu, Soutěžního řádu, propozic jednotlivých turnajů VC
CST Ďáblice a souvisejících ustanovení. 
14. Finálový turnaj: Na závěrečný finálový turnaj VC CST Ďáblice se kvalifikuje ve všech 
kategoriích 16 nejlepších hráčů podle pořadí VC po 8. turnaji. Do celkového pořadí série se 
započítává šest nejlepších výsledků ze základní části (osmi turnajů). 
Finálový turnaj se hraje ve 2 skupinách po 8, po dvou se postupuje čtyř pavouků, které se
dohrávají do konečného pořadí
15. Bodování: 
Do celkového pořadí se započítává 6 nejlepších výsledků, při rovnosti bodů rozhoduje: 
1. nejlepší výsledek 
2. 7. výsledek
3. 8. výsledek 
4.  vzájemné zápasy
5. los

Body za umístění na turnajích: 
1. místo = 2000, 2. místo = 1900, 3. místo = 1800, 4. místo = 1700, 5. místo = 1600, 6. místo =
1500, 7. místo = 1400, 8. místo = 1300,
9. místo = 1200, 10. místo = 1100, 11. místo = 1000, 12. místo = 900, 13. místo = 800, 14. 
místo = 700, 15. místo = 600, 16. místo = 500,
Body za další umístění a za útěchu (*):
17. místo = 400, 18. místo = 350, 19. místo 300, 20. místo 280, 21. místo 260, 22. místo 240, 



23. místo 220, 24. místo 200, 25.místo 180, 26. místo 160, 27. místo 140, 28. místo 120, 29. 
místo 120, 30. místo 100, 31. místo 70, 32. místo 40

*Více jak jeden bod za umístění může získat pouze hráč, který v průběhu turnaje alespoň
jednou zvítězil. 

Body za umístění ve Finálovém turnaji: 
1. místo = 4000, 2. místo = 3800, 3. místo = 3600, 4. místo = 3400, 5. místo = 3200, 6. místo =
3000, 7. místo = 2700, 8. místo = 2400, 
9. místo = 2100, 10. místo = 1900, 11. místo = 1700, 12. místo = 1500, 13. místo = 1300, 14.
místo = 1100, 15. místo = 900, 16. místo = 700

V Praze dne 1. 1. 2022 Miloslav Fuček
 


