5.9.2016

POHÁR MUŢOV BATT OPEN
Bratislavský a Trnavský krajský stolnotenisový zväz od ročníka 2016/2017 otvára pre mužov
(zúčastniť sa môžu aj ženy) oboch krajov dlhodobú súťaž jednotlivcov. Súťaž pozostáva z
cyklu turnajov, ktoré budú bodované podľa pravidiel pre bodovanie krajských turnajov
mládeže. Na základe výsledkov jednotlivých turnajov sa bude zostavovať priebežný rebríček.
Po poslednom turnaji sa zostaví koncosezónny rebríček. Prví traja hráči koncosezónneho
rebríčka budú finančne odmenení. Rozpis súťaže je uvedený ďalej.

VV KSTZ TT a VV BSTZ sa obracajú na kluby BA a TT kraja, ktoré by sa
chceli zapojiť do organizácie týchto turnajov, aby sa prihlásili :
- najneskôr do 20.8.2016 pre turnaje organizované do 31.12.2016
- najneskôr do 10.9.2016 pre turnaje organizované po 31.12.2016
Prihlášky zaslať na nasledovné adresy:
kluby z TT kraja na adresu : vit.dobis7@gmail.com
kluby z BA kraja na adresu: pavol.alexy@stuba.sk
Do prihlášky je potrebné uviesť:
Názov klubu - organizátora, vrátane adresy hracej miestnosti
Počet stolov
Dátum, kedy chcete turnaj organizovať
V prípade veľkého počtu záujemcov budú ako organizátori vybrané prednostne kluby, ktoré
zabezpečia turnaje v termínoch určených v rozpise súťaže a s vyšším počtom stolov.
Do uvedeného súboru turnajov je možné zaradiť už tradičné turnaje, organizované klubmi
pravidelne. Jedinou podmienkou je dodržanie herného systému a podmienok rozpisu súťaže.
Po uzávierke prihlášok a rozpisu súťaže už nebude možno žiadny turnaj dodatočne zaradiť.
Pre súťaž bude zriadená www stránka s priebežnými informáciami o postavení hráčov v
rebríčku, o výške balíka na odmeny a iné informácie. Adresa www stránky bude zverejnená po
rozpísaní súťaže.
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BRATISLAVSKÝ A TRNAVSKÝ KRAJSKÝ

S TOLNOTENI S OV Ý ZV Ä Z

Rozpis súťaže

POHÁR MUŢOV BATT OPEN
pre súťažný ročník 2016-2017
(I. ročník)
Súťaž je otvorená aj pre hráčov mimo BA a TT kraja, bez obmedzenia výkonnosti

I.

Všeobecné ustanovenia

1.

Usporiadateľ

2.

3.

Miesto a termíny
konania

Prihlášky

VV KSTZ a VV BSTZ (Bratislava – Trnava)
+ poverené odd./kluby
Organizátor predpokladá cyklus cca 6 turnajov za sezónu. Prvé
tri turnaje sú stanovené na nasledovné dátumy:
3.9.2016 - Memorál F. Sidóa, Pata
17.11.2016 - Spoje/Ivánka
26.12.2016 - Štefanský Turnaj Pezinok
7.1.2017 - STK Čataj Lastmile
Ďalšie tri termíny budú stanovené po doplnení druhej polovice
SR kalendára. Pokiaľ bude záujem usporiadať viacej turnajov zo
strany klubov, počet turnajov môže byť aj viacej ako 6. O
konečnom počte a termínoch rozhodnú spoločne VV KSTZ BA a
TT pred začiatkom sezóny.
Najneskôr deň pred začiatkom turnaja do 18,00 hod e-mailom na
nasledovne adresy:
Prihláška musí obsahovať všetky náležitosti ako je uvedené
v prílohe 1. Zoznam účastníkov je organizátor povinný zaslať
najneskôr do 19.00 deň pred turnajom na adresu
pavol.alexy@stuba.sk vo formáte excel. Zoznam musí
obsahovať nasledovné údaje:
Reg. číslo.

4.

Ţrebovanie

5.

Náklady

6.

Informácie

II.

Technické ustanovenia

7.

Predpis

8.

Súťaţe

9.

Systém súťaţí

10. Loptičky

Priezvisko
meno

Rok nar.

klub

SR
rebríček

Pred začiatkom turnaja
Pretekári/ky štartujú na vlastné náklady, resp. na náklady
svojich oddielov/klubov
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
Hrá sa podľa SP SSTZ, pravidiel stolného tenisu a týchto
propozícií.
Dvojhra mužov
Dvojstupňový, 1. Kolo skupinový, druhé kolo vylučovací systém
Všetky zápasy sa hrajú na tri sety z piatich. O tretie miesto sa
nehrá. Presné pravidlá sú uvedené v prílohe 2. Súťaž útechy
podľa rozhodnutia usporiadateľa, do bodovania turnaja sa
nepočíta
Plastové, ***, schválené ITTF, na celý turnaj jednej značky a
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11. Právo štartu
12. Vklady
13.

Podmienka
účasti

14. Časový rozpis

15. Námietky
16. Rozhodcovia
17. Ceny
18. Bodovanie

19.

Nahlasovanie
výsledkov

farby
Registrovaní hráči s platným registračným preukazom, muži aj
ženy, bez obmedzenia regionálnej príslušnosti. Štart
neregistrovaných hráčov je zakázaný.
Min. 5 EUR/ pretekár, max 10 EUR/pretekár, podľa rozhodnutia
usporiadateľa
Platný registračný preukaz, prihláška v zmysle bodu 3, zaplatený
vklad
7,30 – 8,30 – prezentácia
8,30 – 9,00 – žrebovanie
9,00 – zahájenie turnaja
Hráči, ktorí nebudú do 8,30 prezentovaní alebo neupovedomia
do 8,30 usporiadateľa o meškaní, budú z turnaja vylúčení bez
možnosti spätného zaradenia
Podávajú sa v zmysle SP SSTZ
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť HR minimálne s licenciou B.
Pri stoloch budú rozhodovať účastníci turnaja, ktorých určí HR
Ceny na jednotlivých turnajoch určí usporiadateľ. Prví traja
celkového poradia po ukončení ročníka budú finančne odmenení
v zmysle prílohy 3.
V zmysle prílohy 4
Výsledky v predpísanom formáte zašle organizátor po ukončení
turnaja najneskôr na nasledujúci deň na adresu:
pavol.alexy@stuba.sk . Výsledky musia byť vo formáte excel
v nasledovnej štruktúre:
Poradie

Priezvisko
meno

Rok nar.

klub

body

Ak sa pre riadenie turnaja použije program
Turnaj_RBTM_SR_V4_2016_17.xlsx, potom sa zaslaním úplne
vyplneného programu považujú výsledky za riadne nahlásené.

20.

Stoly a počet
účastníkov

21. Propozície

Minimálny počat stolov - 4. Minimálna hrúbka dosky 18 mm.
Farba modrá alebo zelená. Outdoorové stoly nie sú povolené.
Pri menšom počte stolov v herni ako 7 je organizátor povinný v
propozíciách obmedziť počet účastníkov nasledovne:
6 stolov - max. 100 účastníkov
5 stolov - max. 80 účastníkov
4 stoly - max. 60 účastníkov
Ak sa prihlási viacej ako max. počet účastníkov, výber
účastníkov sa urobí podľa rebríčka
Každý organizátor je povinný vydať minimálne 10 dní pred
turnajom propozície, ktoré nesmú byť v rozpore s týmto
predpisom. Vzor propozícií je v prílohe 5.

Turnaje nie sú poistené, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si
vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.
Stanislav Sládkovič, v.r.
predseda VV KSTZ TT

Pavol Alexy, v.r.
predseda VV BSTZ
Bratislava

Vít D o b i š, v. r.
sekretár a ŠTK KSTZ TT

Alexander Cibula, v.r.
predseda ŠTK BSTZ
Bratislava
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Príloha 1
Vzor prihlášky na turnaj BATT dospelí
Záväzne prihlasujem na turnaj :
Kategória:
Miesto konania:
Dátum:
Telefonický kontakt na
vedúceho výpravy:

por.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

registračné
Priezvisko
číslo hráča

rok
klub
narodenia

Meno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Elektronickú formu prihlášky je možné stiahnuť z adresy : www.stkpk.sk v sekcii BA a BATT podujatia
(http://www.stkpk.sk/index.asp?static=krajskaLiga)
Registračné číslo hráčov je uvedené v databáze hráčov na stránke www.sstz.sk
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Príloha 2
Pravidlá pre riadenie turnajov BATT Open o pohár BATT regiónu dospelých:
1.

Žrebovanie

Na turnaj sa použije systém žrebovania s nasadzovaním a triedením podľa klubovej príslušnosti. Triedi sa len
prvý stupeň (skupiny), druhý stupeň sa netriedi. Pravidlá pre nasadenie, triedenie a dožrebovanie podľa
súťažného poriadku SSTZ, čl. 4.1.6. a nasl. Nasadenie na prvé tri turnaje sa urobí podľa nasadzovacieho
rebríčka, ktorý sa vytvorí nasledovne:
Ak je hráč v SR rebríčku mužov, priradí sa mu rebríčkové postavenie SR rebríčka
Ak hráč nie je v SR rebríčku mužov a je v niektorom z krajských rebríčkov, priradí sa mu rebríčkové postavenie
z krajského rebríčka ku ktorému sa pripočíta hodnota 400. To platí aj pre ženy, ak sú v krajskom rebríčku. Ak
ženy nie sú v krajskom rebríčku, budú zaradené do turnaja ako nenasadené. V prípade rovnosti rebríčkové
postavenia dvoch alebo viacerých hráčov o nasadení rozhodne žreb.
Do skupín sa nasadzuje podľa všetkých košov. Početnosť skupín môže byť 3 až 5. Poradie zápasov v skupinách
je nasledovné:
3-členné skupiny:
I. kolo 1-3
II. kolo 1-2
III. kolo 2-3
4-členné skupiny:
IV. kolo 1-3, 4-2
V. kolo 1-2, 3-4
VI. kolo 1-4, 2-3
5-členné skupiny
I. kolo 5-3, 4-2
II. kolo 1-3, 5-4
III. kolo 1-2, 3-4
IV. kolo 1-4, 2-5
V. kolo 1-5, 2-3

V prípade, že nie je možné rozmiestniť všetkých hráčov jedného klubu do rôznych skupín, hráči toho istého
klubu v jednej skupine musia odohrať svoj vzájomný zápas prvý.
2.

Riadenie turnaja

HR riadi turnaj operatívne, bez časového plánu. Pri stoloch musia byť počítadlá a rozhodcovské stolíky.
Jednotlivé zápasy rozhodujú hráči určení hlavným rozhodnom. V záujme plynulosti turnaja sa odporúča
vyžrebovať druhý stupeň počas zápasov v skupinách. Z každej skupiny postupujú prví dvaja do druhého stupňa
bez ohľadu na početnosť skupiny. V druhom stupni platia nasledovné pravidlá:
Jednotka a dvojka zo skupiny musia byť vyžrebované do opačných polovíc hracieho plánu
Ak sú v hracom pláne voľné žreby, tie sa musia rozmiestniť v zmysle pravidiel uvedených v pomôckach
(dostupné na stránke www.sstz.sk)
Voľné žreby musia mať prednostne víťazi skupín. Len ak majú všetci víťazi skupín voľný žreb, môže
mať voľný žreb aj dvojka zo skupiny
Jednotky zo skupín nesmú hrať medzi sebou v prvom kole hracieho plánu

3.

Útecha

Súťaž útechy nie je povinná, ale ak usporiadateľ zváži a dohodne sa s HR, môže ju vyhlásiť, avšak z pohľadu
vyhodnotenia turnaja a bodovania do regionálneho rebríčka sa súťaž útechy neberie do úvahy.
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Príloha 3
Ceny a odmeny
Ceny a odmeny víťazom jednotlivých turnajov si určí organizátor. Na základe výsledkov jednotlivých turnajov
sa zostaví rebríček regiónu podľa pravidiel v prílohe 4. Po ukončení celého cyklu turnajov budú prví traja
odmenení tak, že si prevezmú finančné ceny a to podľa nasledovného kľúča:
Organizátor je povinný vybrať od všetkých účastníkov štartovné v výške stanovenej v bode 12. Sumu vo výške
počtu účastníkov (za každého hráča jedno euro) je organizátor povinný zaslať resp. vložiť na účet: IBAN

SK25 1100 0000 0026 1540 0966
Z akumulovaných finančných prostriedkov zo všetkých turnajov sa vyplatia odmeny nasledovne:
50% z celkovej sumy získa celkový víťaz (umiestnený na prvom mieste rebríčka po poslednom turnaji)
30% z celkovej sumy získa druhý (umiestnený na druhom mieste rebríčka po poslednom turnaji)
20% z celkovej sumy získa tretí (umiestnený na treťom mieste rebríčka po poslednom turnaji)
Tieto ceny sa odovzdajú pri vyhodnotení posledného turnaja. Organizátori garantujú minimálnu sumu na
odmeny prvým trom 300 EUR aj v prípade nižšieho počtu účastníkov.
Príklad:
Ak sa na každom turnaji zúčastní 50 hráčov a bude 6 turnajov, na odmeny bude rezervovaných 300EUR.
Víťaz dostane 150 EUR
Druhý dostane 90 EUR
Tretí dostane 60 EUR
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Príloha 4
Bodovanie a tvorba rebríčka
Hráči získavajú body podľa umiestnenia v jednotlivých turnajoch podľa nasledovnej tabuľky:
poradie
1
2
3-4
5-8
9-16
17-32
33-64
65-

body
200
160
130
98.5
65.5
40
27.5
20

Ako výsledná bodová hodnota do rebríčka sa započíta priemer z troch najlepších výsledkov hráča. Do rebríčka
sa zaradí hráč, ktorý má aspoň jeden výsledok, pričom ak má menej ako tri výsledky, tak chýbajúce výsledky sa
doplnia nasledovne:
Ako druhý výsledok sa započíta polovica hodnoty prvého výsledku
Ako tretia hodnota sa započíta polovica hodnoty druhého výsledku.
Pozn.: Prvý a druhý výsledok sa týmto rozumie vyšší (prvý) a nižší (druhý) výsledok.
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Príloha 5 - vzorové propozície

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PROPOZÍCIE TURNAJA BATT OPEN DOSPELÝCH
ROČNÍK 2016/2017
Muži (za mužov môžu hrať aj ženy)
Kategória
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Dátum konania
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Usporiadateľ
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Adresa hracej miestnosti
Riaditeľ turnaja
Počet stolov
Maximálny počet účastníkov
Hlavný rozhodca
Zástupca hlavného rozhodcu
Organizačný pracovník (meno,
telefonický kontakt)
e-mail pre doručenie prihlášky
Prihlášky doručiť do
(dátum, hodina)
Žrebovanie
WWW stránka turnaja na ktorej
budú zverejnené výsledky
Vklad
Stravovanie

18.

Predpis

19.

Súťaže

20.

Podmienky štartu

21.
22.
23.

Rozhodcovia
Prezentácia
Loptičky *** (značka, farba)

24.

Ceny

25.
26.

Sťažnosti, protesty
Nasadzovanie

Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže (min. 4)
Doplní organizátor podľa počtu stolov
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Doplní sa deň pred konaním turnaja, do 18,00
Pred začiatkom turnaja v hracej miestnosti
www.stkpk.sk (presná adresa :
http://www.stkpk.sk/index.asp?static=krajskaLiga)
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre
usporiadanie BATT OPEN dospelých a týchto propozícií
Dvojhra
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom.
V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie
registračným preukazom.
K stolom určí HR
V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže + ceny pre celkového víťaza
súťaže podľa rozpisu súťaže
V zmysle súťažného poriadku
Podľa SR rebríčka a podľa rozpisu súťaže.

Všeobecné ustanovenia:
Prihlášky musia byť doručené výhradne elektronicky e-mailom na adresu uvedenú v bode 11. Prihlášky budú
spätne potvrdzované. Protest na základe nepotvrdenej prihlášky nebude prejednávaný. Prihlásenie hráča po
stanovenom čase v zmysle bodu 12 nie je možné.
Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti
opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr
do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi.
Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného
rozpisu v rámci platných predpisov.
Riaditeľ turnaja: Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže, v.r.
Hlavný rozhodca Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže

