
 

Výkonný výbor regionálního svazu stolního tenisu Kolín 

vypisuje 

1. ročník Kolínského poháru žáků a dorostu pro sezonu 2016/2017 

A. Všeobecná ustanovení: 

1. Hlavní pořadatel:  RSST Kolín 

2. Jednotlivé turnaje: 1. turnaj 18.12.2016 Zásmuky 

2. turnaj 8.ledna 2017 Velim 

3. turnaj 5.března 2017 Velký Osek 

4. turnaj 2. Dubna 2017 Euromaster Kolín 

5. turnaj 30 dubna 2017 Český Brod 

3. Ředitelství: Vrchního rozhodčího a ostatní členy zajistí 

pořadatelský oddíl. 

4. Přihlášky: V místě konání turnaje do ukončení prezentace. 

5. Losování: Provede vrchní rozhodčí před zahájením turnaje. 

6. Vklady: Budou vybírány ve výši 20,-Kč za hráče 

B. Technické ustanovení: 

7. Předpis: Hraje se podle pravidel a soutěžního řádu stolního 

tenisu a dle ustanovení tohoto rozpisu. 

8. Disciplíny: Dvouhra žactva společně (nar. 1.1.203 a mladší) 

 Dvouhra dorostu a žactva ( nar. 1.1.1999 -

31.12.2002) 

 Čtyřhra – nepovinně, dle rozhodnutí pořadatele 

turnaje. 

 V každém turnaji je možné hrát jen v jedné 

kategorii. 

9. Systém soutěží: 1. stupeň (skupiny) 4 členné skupiny při nejmenším 

počtu hráčů 8. Pokud bude v nějaké kategorii méně 

hráčů, bude se hrát jen jedna skupina a výsledek 

bude konečný. Do každé skupiny budou nasazeni 



dva hráči a ostatní budou dolosováni. Pokud to 

bude možné, nesmí se ve skupině setkat dva hráči 

jednoho oddílu. 

 2. stupeň Vyřazovací systém. První dva ze skupin 

postupují do finále A a 3. a 4. ze skupiny do 

finále B. Nasazení v obou finále se uskuteční takto: 

do pavouka jen vítězové skupin ve finále A a 3. ve 

finále B, další hráči jsou dolosováni. Hráči ze 

stejných skupin budou dolosováni do rozdílných 

částí hracího plánu. 

 Všechny zápasy se hrají na tři vítězné sety z pěti. 

10. Nasazení: Na prvním turnaji se nasazuje a rozděluje do 

kategorií podle aktuálního žebříčku RSST Kolín. 

11. Podmínka účasti: Registrovaní hráči z okresu Kolín. 

12. Míčky: Hraje se plastovými míčky 

13. Časový pořad: 7.45 - 8.15 prezentace 

 8.15 – 8.30 losování 

 8.30 zahájení soutěže 

14. Ceny: Závodníci na 1. – 4. místě obdrží medaile a diplom. 

Zajistí RSST Kolín. 

15. Bodování: za účast v turnaji:    5 bodů 

 za každé vítězství ve skupině  10 bodů 

 za vyhranou skupinu   20 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 

Každému hráči se započítává 5 nejlepších turnajů včetně regionálních přeborů. 

17. Celkový vítěz: Celkovým vítězem regionálního poháru se stane 

hráč, který získá nejvíce bodů. 

18. Při rovnosti bodů rozhoduje:  1. větší počet lepších umístění 

   2. vzájemné zápasy (sety) 

   3. větší počet bodů ze všech turnajů 

   4. los 

 

VV RSST Kolín 


