
Výkonný výbor Regionálního svazu stolního tenisu Kutná Hora

vypisuje

40. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU žáků pro sezónu 2022/2023,

který je zároveň

Regionálním přeborem žákovských družstev

A. Všeobecná ustanovení:
1. Hlavní pořadatel: RSST Kutná Hora - Komise mládeže
2. Jednotlivé turnaje: 23. 10. 2022 – TJ Církvice

 Adresa: Sokolovna Jakub
04. 12. 2022 – Sokol Malín
 Adresa: Sokolovna, Malín 378
12. 02. 2023 – Sokol Čáslav
 Adresa: Sokolovna, Masarykova 471, vedle divadla
12. 03. 2023 – Sokol Uhlířské Janovice
 Adresa: Sokolovna, Komenského 335 (proti poště)

3. Ředitelství: Vrchního  rozhodčího  a  ostatní  členy  ředitelství  (min.  2)  zajistí
pořadatelský oddíl.
Vrchní  rozhodčí  odešle  po  turnaji  kompletní  výsledky  (buď
naskenované  hrací  plány  nebo  vyplněné  v  excelu)  do  dvou
pracovních dnů po turnaji na email vaclav.herout@cca.cz.

4. Přihlášky: V místě konání turnaje do ukončení prezentace.
5. Losování: Provede vrchní rozhodčí před zahájením turnaje.
6. Vklady: Budou vybírány do výše 20,- Kč za hráče.

B. Technická ustanovení:
7. Předpis: Hraje  se  podle  pravidel,  soutěžního  řádu stolního  tenisu  a  dle

ustanovení tohoto rozpisu
8. Disciplíny: Dvouhra žactva (U15) společně (nar. 1.1.2008 a mladší)

Čtyřhra žactva – nepovinně, dle rozhodnutí pořadatele turnaje
9. Systém soutěží: Dvouhra:

1.  stupeň  (skupiny):  Při  účasti  21  až  64  hráčů  budou  hráči
rozděleni  do  dvou  výkonnostních  kategorií  podle  pravidel  pro
nasazení (bod 10.). V obou kategoriích bude stejný počet skupin.
Celkový  počet  skupin  bude  určen  podle  počtu  účastníků
následovně:
21 – 27 hráčů: 6 skupin,
28 – 34 hráčů: 8 skupin,
35 – 41 hráčů: 10 skupin,
42 – 48 hráčů: 12 skupin,
49 – 55 hráčů: 14 skupin,
56 – 64 hráčů: 16 skupin
V první  kategorii  budou  všechny  skupiny čtyřčlenné.  Ve druhé
kategorii budou skupiny tří- až pětičlenné.
Při  účasti  20 a méně hráčů budou hráči rozlosování  do tří-  až
pětičlenných skupin bez rozdělení do kategorií.
Hráči  budou  hrát  ve  skupině  systémem  každý  s každým.  Do
každé  skupiny  budou  nasazeni  dva  hráči,  ostatní  budou
dolosováni.
Pokud to bude možné, tak se ve skupině nesmí setkat dva hráči



jednoho oddílu.
2.  stupeň (baráž): Jedno kolo  vyřazovacího  systému.  Hráči  na
třetích  místech  skupin  první  kategorie  budou  volně  nalosování
proti hráčům na druhých místech skupin druhé kategorie. Hráči
na  čtvrtých  místech  skupin  první  kategorie  budou  volně
nalosování  proti  hráčům  na prvních  místech  skupin  druhé
kategorie.  Hráči  na  prvních  a  druhých  místech  skupin  první
kategorie  a  hráči  na  třetích  a  horších  místech  skupin  druhé
kategorie tento stupeň nehrají.
Při účasti 20 a méně hráčů se tento stupeň nehraje.
3.  stupeň  (finále): Vyřazovací  systém  (Finále  A,  Finále  B).  Do
finále A postupují hráči na prvním a druhém místě skupin první
kategorie  a  vítězové  zápasů  ve  2.  stupni  (baráži).  V případě
účasti  20  a  méně  hráčů  postupují  do  finále  A  hráči  prvním  a
druhém místě skupin. Finále B budou hrát ostatní hráči. Nasazení
ve finále A mohou být pouze vítězové skupin první kategorie a ve
finále B pouze poražení hráči z 2. stupně s tím, že výše budou
nasazeni třetí ze skupin první kategorie a vítězové skupin druhé
kategorie.  Hráči ze stejných skupin budou tříděni do rozdílných
částí hracího plánu. Dva nejlepší hráči ze stejné skupiny musí být
v opačných  polovinách  hracího  plánu,  další  hráči  v jiných
čtvrtinách,  příp.  osminách  (u  pětičlenných  skupin).  V  1.  kole
(pokud jeden nebo oba hráči nehrají  1.  kolo tak ve 2. kole)  se
nesmí setkat dva hráči z jednoho oddílu (pravidlo neplatí, pokud
by bylo porušeno pravidlo o třídění hráčů z jedné skupiny).
Všechny zápasy se hrají se na tři vítězné sady z pěti.
V případě  vyšší  účasti  si  pořadatel  vyhrazuje  právo  na  změnu
systému!
Čtyřhra: 
Vylučovací systém.

10. Nasazení: Na všech turnajích  se nasazuje a rozděluje  do kategorií podle
aktuálního nasazovacího žebříčku mládeže Středočeského kraje
v sezóně 2022/2023 (do 80. místa), dále na prvním turnaji podle
regionálních  žebříčků  starších  žáků  za  sezónu  2021/2022
(regionální  žebříčky  jsou  si  pro  nasazování  rovny),  na  dalších
turnajích  podle  průběžného  pořadí  regionálního  poháru  žactva.
V případě stejného umístění rozhoduje los.

11. Podmínka účasti: Turnajů se mohou zúčastnit hráči a hráčky kategorií  U11, U13 a
U15 regionů Benešov, Kolín a Kutná Hora, kteří budou splňovat v
době konání turnaje platná opatření proti šíření nemoci Covid-19.

12. Míčky: Hraje se plastovými míčky ze seznamu schválených míčků ITTF.
Míčky dodá pořadatel.

13. Časový pořad: 7.45 - 8.15 prezentace
8.15 - 8.30 losování
8.30 zahájení soutěže

14. Ceny: Závodníci na 1. - 4. místě jednotlivého turnaje obdrží diplom.
15. Bodování: za účast v turnaji: 5 bodů

za každé vítězství ve skupině: 5 bodů
za vyhranou skupinu první kategorie: 35 bodů
za druhé místo ve skupině první kategorie: 20 bodů
za vítězství v baráži: 10 bodů
za každé vítězství ve finále A: 20 bodů
za každé vítězství ve finále B: 10 bodů
za umístění ve finále A: 1. 210 bodů

2. 170 bodů
3.-4. 150 bodů



5.-8. 130 bodů
9.-16. 110 bodů
17.-32. 100 bodů

za umístění ve finále B: 1. 80 bodů
2. 60 bodů
3.-4. 40 bodů
5.-8. 20 bodů
9.-16. 10 bodů
17.-32. 5 bodů

V  případě  změny  systému  (pro  vysoký  počet  účastníků)  vydá
hlavní pořadatel dodatečně příslušnou úpravu bodování.
Každému  hráči  se  započítávají  tři  nejlepší  turnaje.  V  případě
odehrání  pouze tří  turnajů se hráčům započítávají  dva nejlepší
turnaje  a  25% bodů  z  nejhoršího  turnaje.  V  případě  odehrání
pouze dvou turnajů se započítává lepší výsledek a 50% horšího
výsledku.

16. Bonusové body: za vítězství nad hráčem 
- do 80. místa krajského nasazovacího 
žebříčku mládeže 10*k bodů
- do 5. místa pořadí regionálního poháru (příp. 
regionálního žebříčku) 5*k bodů
pro skupiny, baráž a finále B: k=1
pro finále A: k=2
Poznámka: Bonusové body se přičítají všem hráčům bez ohledu
na postavení na žebříčku.

17. Celkový vítěz: Celkovým  vítězem  regionálního  poháru  se  stane  hráč,  který
nasbírá nejvíce bodů.

18. Při rovnosti bodů rozhoduje: 1. větší počet lepších umístění
2. vzájemné zápasy, sety, míčky
3. větší počet bodů ze všech turnajů
4. los

Turnaj TOP 12
Turnaje se zúčastní 12 nejlepších hráčů konečného pořadí RP žactva.
Termín, pořadatel:  ??. ??. 2023 – 
Přihlášky: bude upřesněno po posledním turnaji
Všeobecná a technická ustanovení: viz body 3., 5.-7. a 12.-14.
Systém turnaje: 
1. fáze: 
- dvě šestičlenné skupiny systémem každý s každým. Rozdělení hráčů podle konečného 
pořadí RP  (Skupina A – 1.,4.,5.,8.,9.,12., Skupina B – 2.,3.,6.,7.,10.,11.)

2. fáze: 
- čtyřčlenné skupiny o konečné umístění systémem každý s každým, zápasy z 1. fáze se 
započítávají (Skupina C - A1, A2, B1, B2, Skupina D - A3, A4, B3, B4, Skupina E - A5, A6, 
B5, B6)

Regionální přebory žákovských družstev
A. Všeobecná ustanovení - viz Regionální pohár žáků
B. Technická ustanovení:
7. Předpis: Hraje  se  podle  pravidel,  soutěžního  řádu  stolního  tenisu  a  dle

ustanovení tohoto rozpisu
8. Disciplíny: Tříčlenná družstva mladších žáků



Tříčlenná družstva starších žáků
9. Systém soutěží: Turnajový způsob

1) Každé  družstvo  může  postavit  libovolný  počet  hráčů  do
soutěže jednotlivců.

2) Do  soutěže  družstev  se  započítají  na  každém  turnaji
výsledky tří nejlepších hráčů.

3) Součet dosažených bodů těmito hráči tvoří pořadí družstev.
Družstvo  s největším  počtem  těchto  pomocných  bodů
získává sedm hlavních bodů, druhé družstvo šest, atd.

4) Pro  celkové  pořadí  se  družstvu  započítávají  tři  nejlepší
turnaje. Při shodném počtu hlavních bodů rozhoduje:

a) celkový počet hlavních bodů ze všech turnajů
b) celkový počet pomocných bodů
c) celkový počet pomocných bodů ze všech turnajů
d) vyšší postavení nejlepšího hráče v poháru jednotlivců
e) los

Vítězové poháru:
1. ročník MALICH Petr
2. ročník RŮŽIČKA Dušan SVĚTLÍKOVÁ Kamila
3. ročník UHER Petr VÍTKOVÁ Ilona
4. ročník SOSNOVEC Martin VÍTKOVÁ Ilona
5. ročník SOSNOVEC Martin JIRÁSKOVÁ Stáňa
6. ročník MUCHA Ondřej STRÁNSKÁ Eva
7. ročník JANEČEK Martin JIRÁSKOVÁ Kateřina
8. ročník HLADÍK Jan
9. ročník JANEČEK Martin všichni Sparta Kutná Hora

10. ročník DANEŠ Filip Kavalier Sázava
11. ročník DANEŠ Filip Kavalier Sázava
12. ročník FLÉGR Michal Sokol Kutná Hora
13. ročník FRANC Lukáš Sokol Chlístovice
14. ročník NOVOTNÝ Lukáš Sokol Kutná Hora
15. ročník HAVEL Miroslav Sokol Čáslav
16. ročník HAVEL Miroslav Sokol Čáslav
17. ročník HAVEL Miroslav Sokol Kutná Hora
18. ročník TRMAL Jan Kavalier Sázava
19. ročník TRMAL Jan Kavalier Sázava
20. ročník TRMAL Jan Kavalier Sázava
21. ročník CHOUTKA Jaroslav Sokol Kutná Hora
22. ročník HOLINKOVÁ Eva Sokol Kutná Hora
23. ročník ČAKOVSKÝ Michal Sokol Starkoč
24. ročník ZELENKA Jaroslav Jiskra Zruč nad Sázavou
25. ročník ZEMINA Jiří Sokol Zásmuky
26. ročník ŠVARC Ondřej Sokol Uhlířské Janovice
27. ročník ŠVARC Ondřej Sokol Uhlířské Janovice
28. ročník ŠVARC Ondřej Sokol Uhlířské Janovice
29. ročník KŘEČEK Jiří FK Kolín
30. ročník SOJKOVÁ Jitka Sokol Chlístovice
31. ročník ZÁBOJ Matěj FK Kolín
32. ročník BERAN Tomáš Sokol Čáslav
33. ročník LÍSKA Filip Sokol Kutná Hora
34. ročník KOLMAN Leon Sokol Kutná Hora
35. ročník KOLMAN Leon Sokol Kutná Hora
36. ročník ČEKAL Jan SKC Zruč nad Sázavou
37. ročník BABKA Dominik SKC Zruč nad Sázavou
38. ročník neodehráno z důvodu pandemie Covid-19
39. ročník REIMANN Jakub Sokol Malín

Schváleno VV RSST dne 18. 10. 2022. Ing. Václav Herout
předseda VV RSST
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