
PROPOZICE OTEVŘENÝCH STŘEDEČNÍCH TURNAJŮ

TTC Moravská Slavia Brno a BREST
vypisuje

XXI. ROČNÍK GRAND PRIX 2022 - 23
dlouhodobého turnaje mužů a žen ve stolním tenise

Memoriál Jindřicha Kačera

A Všeobecná ustanovení

Pořadatel: TTC Moravská Slavia Brno

Místo: herna stolního tenisu TTC Moravská Slavia, Brno, Vojtova 12

Termíny: Vždy středa 18, oo hod.

2022 den 2023 den

září 14. a 28. leden 4. a 18.

říjen 12. únor 1. a 15.

listopad 9. a 23. březen 1. a 29.

prosinec 7.

Právo účasti: a) Registrovaní i neregistrovaní hráči a hráčky.

b) Prvních 50 hráčů a hráček přihlášených dle pravidla "KDO DŘÍV PŘÍJDE…", 

kteří mají zaplaceno zápisné a vklad a jsou řádně a včas zaprezentováni.

PŘIHLÁŠKY: nejpozději v 17,oo hod. v den turnaje

 - protože přihlášky budou přijímány

i předem  podle pravidla "KDO DŘÍV PŘÍJDE…" včetně zaplacení vkladů,

 i později  (do 18,oo hod.) pokud bude místo.

KDE: Pouze na recepci v hale osobně, nebo tel. 543-215-358 

od posledního pondělí před turnajem od 14,oo - 20,oo hod., 

PREZENTACE: do 17,3o hod. , poté budou zařazeni náhradníci

Hráč je prezentován, pokud uhradil vklad. 

Vklad mu bude vrácen, pokud se tel.odhlásí do 17,oo hod. v den turnaje.

Losování: 17,3o hod. Losují se prezentovaní hráči dle výkonnosti, později přihlášení dle místa.

Zahájení: 18,oo hod.

Zápisné: Kč 150,- (míčky - zaplatí hráč pouze při svém prvním startu v daném ročníku.)

Vklady: členové MS základní vklad 20,- Kč + 10,-Kč ostatní základní vklad 30,- Kč + 20,-Kč

POKUTY: Z DŮVODU OPAKUJÍCÍCH SE NEOMLUVENÝCH POZDNÍCH PŘÍCHODŮ A ABSENCÍ BUDE

ZAVEDEN NÁSLEDUJÍCÍ SYSTÉM POKUT:

NEOMLUVENÝ POZDNÍ PŘÍCHOD……….NAVÝŠENÍ VKLADŮ O 10,- Kč

NEOMLUVENÁ ABSENCE………………..PŘI NÁSLEDUJÍCÍM TURNAJI ZAPLACENÍ VKLADŮ 

              ZA NEOMLUVENÝ TURNAJ V PLNÉ VÝŠI

VYBRANÉ POKUTY BUDOU PŘIČTENY K ODMĚNÁM VÍTĚZŮM!

Hráči a hráčky startují na vlastní náklady, startovné bude rozděleno mezi hráče a

10 příp. 20,- Kč z každého vkladu je určeno na úhradu režijních nákladů

Míčky: plast, Joola Flash 40+ ***

Rozhodčí: Vrchního rozhodčího deleguje výbor TTC MS.

Předpis: Hraje se podle pravidel stolního tenisu, podle soutěžního řádu stolního tenisu

a podle ustanovení tohoto rozpisu. Změny vyhrazeny ve všech bodech 

rozhodnutím výboru TTC nebo ředitelství turnaje.

Zvlaštní ustanovení k nesportovnímu chování:

Rozhodčí v hale za nesportovní chování uděluje karty s těmito hodnotami:



1. ŽLUTÁ napomenutí mínus 3 body

1.ČERVENÁ ztráta zápasu mínus 10 bodů

2.ČERVENÁ diskvalifikace

B Technická a ostatní ustanovení:

Raiting: Každý hráč má bodovou hodnotu (raiting) podle výkonnosti (ne podle soutěže) od 1 do 10.

Hrací systém: turnaj jednotlivců (společný pro muže a ženy),

každý hráč na každém turnaji odehraje minimálně 4 zápasy

I. stupeň 2x 5 skupin, třídění podle výkonnosti hráčů.

A) Při počtu hráčů 40 až 50: 4 až 5-tičlenné skupiny
Hraje se na 3 vítezné sady ve čtyřčlenných sk. a na 2 vítězné sady v 5-tičlenných sk.

B) Při počtu hráčů 30 až 39: 3 až 4 členné skupiny
Hraje se na 3 vítězné sady. Hráči, kteří nevyhrají zápas ve II. stupni, hrají III. stupeň

C) Při počtu hráčům nižším než 30:
Systém určí vrchní rozhodčí podle počtu přihlášených hráčů před zahájením turnaje.

 II. stupeň vylučovací na jednu porážku a 3 vítězné sety

velké finále: první dva hráči ze skupiny

malé finále: 3. a 4. hráč ze skupiny

III. stupeň při var. B hráči, kteří nevyhrají zápas ve II. stupni (nasazení podle ratingu)

Ve skupinách rozhoduje: 1) vzájemné zápasy

2) poměr setů ze vzájemných zápasů

3) vyšší počet vyhraných setů ve všech zápasech ve skupině

4) nižší raiting

5) los

Dlouhodobé hodnocení:

Hráči turnaje jsou rozděleni do 10-ti skupin podle výkonnosti s bodovou hodnotou 10 - 1.
Hráč získává za každé vítězství počet bodů podle hodnoty hráče, kterého porazil

účast 10 bodů

postup do VF 10 bodů

postup do MF 5 bodů

VF Vítěz 5 MF 2

finalista 3 1

semifinalista 2

V závěrečném hodnocení bude hráči odečten jeden turnaj ( s nejmenším ziskem bodů ).

Ceny:

Každý turnaj: Dlouhodobé hodnocení:

1. 25% základ.vkladu

VF 1. místo 40% 2. 20% základ.vkladu

2. místo 25% 3. 15% základ.vkladu

3. a 4. místo 10% 4. 13% základ.vkladu

MF 1. místo 10% 5. 10% základ.vkladu

2. místo 5% 6. 7% základ.vkladu

Do dlouhodobého hodnocení 40% 7. 5% základ.vkladu

nejlepší hráč s 

hodnotou 5 a 

nižší

5% základ.vkladu

Propozice schváleny představenstvem TTC Moravská Slavia.

Body získané v turnaji:

60% vkladů základního vkladu


