
R E G I O N Á L N Y   S T O L N O T E N I S O V Ý   Z V Ä Z  –  BA – TT                
             
 

Propozície 
OPEN Bodovacích turnajov mládeže (BTM) RSTZ Bratislava - Trnava 

pre súťažný ročník  2009-2010 
 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
1. Usporiadateľ :   VV RSTZ Bratislava  – Trnava  + Komisie mládeže + poverené odd./kluby 

 
2. Miesto a termíny konania: 

 
I. BTM: Najmladšie a staršie  žiactvo  -        18.10.2009 Pezinok  
 

 Mladšie žiactvo a dorast    -       25.10.2009 Ivanka pri Dunaji 
  

II. BTM: Mladšie  žiactvo a dorast   -  17.1.2010 Malženice 
 

  Najmladšie a staršie  žiactvo - 31.1.2010 Galanta 
    

    
3. Prihlášky :       pred začiatkom BTM do 8,45 hod. 
 
4. Žrebovanie :      pred začiatkom BTM 
 
5. Náklady :         pretekári/ky  štartujú  na  náklady  svojich oddielov/klubov 
 
6. Informácie :       Pavol Alexy, Svätoplukova 17, 902 01 Pezinok 
             - tel. 0903 461 734, e-mail:pavol.alexy@stuba.sk 
 

Vít D o b i š, Závalie 6, 920 01Hlohovec 
            - tel. 0907-663 809 

 
II. TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 
7. Predpis :         Hrá sa podľa SP, pravidiel  stolného  tenisu a týchto propozícií. 

 
8. Súťaže :          dvojhry v každej kategórii, štvorhra (vylučovací spôsob). O konaní 

súťaže v štvorhre má právo rozhodnúť usporiadateľ 
 
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 *** loptičky dodá usporiadateľ 
 
11. Právo štartu :    najmladšie žiactvo    - ročník 1999 a mladší 
                       mladšie žiactvo   - ročník 1997 a mladší 
                       staršie žiactvo   - ročník 1995 a mladší 
   dorast   - ročník 1992 a mladší 
 
Vekovo mladší môžu na BTM štartovať vo vyššej vekovej kategórii bez obmedzenia. 
TURNAJE SÚ OPEN - Turnajov sa môžu zúčastniť aj pretekári 
z iných krajov, prípadne zo zahraničia. 



 
12. Vklady :           4,0 EUR/pretekár 
 
13. Podmienka účasti:  platný registračný preukaz, v kategórii najmladšie žiactvo postačuje aj 

rodný list alebo preukaz   poistenca.     
 
14. Časový rozpis :   7,30 – 8,45  prezentácia 
                        8,45 -  9,30  žrebovanie 

9,30  -  otvorenie a začiatok súťaží 
 

15. Námietky :        podávajú sa v zmysle Súboru predpisov. 
 
16. Rozhodcovia :     rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca. 
 
17. Bodovanie :         Pre zostavenie regionálneho rebríčka a pre nomináciu na turnaj TOP 8 

regiónu získavajú súťažiaci BA/TT regiónu body vo svojej vekovej 
kategórii a tiež vo vekovej kategórii o jednu vyššie tak, aby každý 
súťažiaci mal možnosť v danej vekovej kategórii získať štyri bodové 
hodnoty, t.j. napr. do rebríčkov najmladšieho žiactva sa započítajú 
výsledky dosiahnuté v turnajoch najmladšieho a mladšieho žiactva atď. 
Dorastencom sa okrem dvoch BTM započítajú aj výsledky z  
majstrovstiev kraja dorastu a z majstrovstiev regiónu mužov. Za 
umiestnenie v príslušnej vekovej kategórii sa udeľujú body nasledovne: 

 
Umiestnenie počet bodov za 

umiestnenie vo 
svojej vekovej 
kategórii 

počet bodov za 
umiestnenie 
o kategóriu vyššie 

1. miesto 100 150 
2. miesto 80 120 
3. miesto 60 90 
4. miesto 50 75 
5.-8. miesto 40 60 
9.-16. miesto 20 30 
17.-32. miesto 10 15 
33. miesto a viac 5 8 
 
      
Umiestnení na 1.-4. mieste dostanú diplom a medailu, víťaz každej kategórie  aj pohár. 
                                     
 Po 4-och BTM sa uskutoční záverečný TOP 8, ktorého sa zúčastní najlepších 8 
hráčov BA/TT regiónu v každej vekovej kategórii podľa zisku bodov. V prípade rovnosti 
bodov viacerých hráčov na 8. mieste sa o nominácii na turnaj TOP 8 rozhodne podľa 
nasledovného kľúča: 
 
postupuje ten hráč, ktorý má najvyšší súčet jeho najlepších troch výsledkov. V prípade 
rovnosti sa berie do úvahy súčet najlepších dvoch, v prípade rovnosti najlepších dvoch 
rozhodne najlepší výsledok. Ak ani v tomto prípade nie je rozhodnuté, o postupujúcom 
rozhodne lepšie umiestnenie na majstrovstvách kraja vo svojej vekovej kategórii, ak je zhoda 
aj v tomto prípade, berie sa do úvahy lepší výsledok na majstrovstvách kraja o kategóriu 
vyššie. Ak sa podľa tohto kľúča nerozhodne, prihliadne sa na umiestnenie v aktuálnom SR 
rebríčku, ak sa ani takto nerozhodne, o nominácii rozhodne žreb. 
 
 
TOP 8  staršieho a najmladšieho žiactva 2.5.2010 Určí sa dodatočne 
TOP 8 dorastu a mladšieho žiactva  18.4. 2010 Ivánka pri Dunaji  



 
Usporiadateľ je povinný do 3-och dní (v stredu) po turnaji poslať: prezenčné 

listiny, kompletné výsledky (skupiny aj „pavúkov“) a stručné vyhodnotenie predsedovi 
Komisie mládeže KSTZ Bratislava Pavlovi Alexymu na jeho e-mailovu adresu 
pavol.alexy@stuba.sk  prípadne poštou na  adresu: Pavol Alexy, Svätoplukova 17, 
902 01 Pezinok 
 
 
Hracie miestnosti regionálnych BTM a kontaktné osoby : 
 

Miesto Adresa hracej miestnosti Kontaktná osoba Telefón  
Pezinok ZŠ Na bielenisku 2 Pavol Alexy 0903 461 734 
Galanta ŠH, ul. kpt. Nálepku, Galanta Peter Dužek 0905 503 634 
Malženice Dom kultúry, Malženice Štefan Jančovič 0903 704 650 
Ivánka pri Dunaji ZŠ M.R. Štefánika, ulica SNP 3 Ladislav Letenay 0902 913 320  

 
 
 
 
 
 
Mgr. Štefan P e k o, v.r.                                       Vít  D o b i š 
predseda VV RSTZ                              sekretár a ŠTK  
 
 
Dr. Ján V a n i a k, v.r.    Alexander C i b u l a, v.r. 
predseda VV RSTZ     predseda ŠTK KSTZ Bratislava 
 


