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AEI: Public 

Oddíl stolního tenisu SK Viktorie Ořech  
pořádá ve spolupráci s VV RSST Praha-západ 

BODOVANÝ TURNAJ MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISU 
Turnaj je součástí seriálu BTM regionu 

 
A. Všeobecná ustanovení  

1. Pořadatel: SK Viktorie Ořech, ve spolupráci s VV RSST Praha-západ 

2. Datum a místo konání: 05.02.2023, tělocvična SK Viktorie Ořech 

3. Ředitelství soutěže: ředitel:    Jiří Pavlín 

vrchní rozhodčí:  Mirko Fürst 

hlavní pořadatel:  Martin Severa 

4. Přihlášky v místě konání soutěže dne 05.02.2023 do 08:30 hod. 

5. Losování v místě konání soutěže dne 05.02.2023 do 08:50 hod. 

B. Technická ustanovení  

6. Předpis Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, podle Soutěžního řádu stolního tenisu a 
podle ustanovení tohoto rozpisu 

7. Systém soutěže Hrají se osmi členné výkonnostní divize povolených věkových kategorií sestavené 

dle nasazovacího žebříčku pro hráče regionu Praha-západ platným pro sezónu 

2022/23. Herní systémy daného bodovacího turnaje a jednotlivých divizí je závislý 

od počtu přítomných hráčů a je detailně popsán a schválen v propozicích BTM pro 

sezónu 2022/2023. Viz. Propozice bodovaných turnajů mládeže (BTM) RSST-

PZ pro sezónu 2022–2023 (platné od 01.10.2023) – kapitola 6  

Propozice zveřejněny zde: https://prahazapad.stcstolnitenis.cz/wp-
content/uploads/web/mladez/btm/propozice/BTM%20propozice%202022-
2023_final.pdf ) 

8. Podmínky účasti Seriál bodovaných turnajů mládeže je přístupný registrovaným hráčům věkových 
kategorií od nejmladšího žactva do dorostu (narození v roce 2005 a mladší) v 
oddílech stolního tenisu regionu Praha-západ, kteří jsou uvedeni na evidenčním 
seznamu pro sezónu 2022/23 s uhrazeným poplatkem ve výši 150,- nebo 30,- Kč. 

9. Covid, hygienická opatření: Dle aktuální epidemiologické situace a pravidel vyhlášených MZČR. 

10. Rozhodčí: K jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí nebo jeho zástupce 

11. Míčky JOOLA - Prime ***, zajistí pořadatel 

12.Titul a ceny Hráči na prvních třech místech ve všech disciplínách obdrží věcnou cenu a diplom. 

  
     
 
 
Jiří Pavlín  Mirko Fürst  Martin Severa 
ředitel turnaje  vrchní rozhodčí                                hlavní pořadatel 
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