
 Bodovacie turnaje a TOP 12 krajov Nitra a Trenčín 
 

Kategórie : Mladšie žiactvo a najmladšie žiactvo. 

Právo štartu : Hráči a hráčky (ďalej len hráči) klubov územne patriacich do krajov Nitra a Trenčín. Výnimky 

  môže povoliť len ŠTK NSTZ - kontakt na tajomníka zväzu: Mgr. Matúš Bajzík 0905 866 482. 

Súťaže : Dvojhra chlapcov a dvojhra dievčat. 

Štartovné : 2,- € na hráča/hráčku. 

Systém : I. stupeň - skupinový, II. stupeň - vyraďovací. Osem najlepších konkrétne o všetky miesta! 

Podmienka : Skupiny musia byť minimálne štvorčlenné!!! Trojčlenné sú neprípustné! 

  Postup do II. stupňa: pri štyroch a viacerých skupinách dvaja, pri troch skupinách traja. 

  Pri počte účastníkov 9 - 12 dve skupiny, v II. stupni sa hrá semifinále a o 5. - 8. miesto. 

  Pri počte 8 a menej – každý s každým. 

Prihlášky : Pri prezentácii v deň konania turnaja. 

Časový plán : 8.00 - 8.30 prezentácia, 8.30 - 9.00 žrebovanie, 9.00 začiatok súťaží. 

Ceny : Zabezpečí usporiadateľ pre umiestnených na 1. - 3. mieste. 

Výsledky : Kompletné aj s rokmi nar. hráčov zašle usporiadateľ ihneď z turnaja po zástupcovi Topoľčian 

  tajomníkovi zväzu, aby mohli byť večer kompletne spracované na internete:www.kstznitra.sk 

TOP 12 : Kvalifikujú sa naň najlepší podľa bodovacích turnajov. Do konečného hodnotenia sa budú 

  sčítavať výsledky troch najlepších umiestnení. V prípade, že sa hráč turnaja nezúčastní, 

  započítaná sa mu nasledovná hodnota: u ml. žiakov 50, u najml. žiakov 40, u dievčat 30. 

  Do konečného hodnotenia musí mať hráč odohrané minimálne dva turnaje. 

 

Turnaje :  mladšie žiactvo  

  1. BT nedeľa 30.09. – Pov. Bystrica základná škola Stred 

  2. BT nedeľa 28.10. – N. Zámky stolnotenisová hala, Jiráskova 23 

  3. BT nedeľa 02.12. – Nitra športové gymnázium, Slančíkovej 2  

  4. BT nedeľa 03.02. – V. Uherce základná škola 

  TOP 12 streda   08.05.  – Topoľčany stolnotenisová hala, Kalinčiakova 1 

 

   najmladšie žiactvo 

  1. BT nedeľa 07.10. – Nová Baňa stolnotenisová hala, Cintorínska 1816 

  2. BT nedeľa 25.11. – V. Uherce základná škola 

  3. BT nedeľa 27.01. – Topoľčany stolnotenisová hala, Kalinčiakova 1 

  4. BT nedeľa 07.04. – Nová Baňa stolnotenisová hala, Cintorínska 1816 

  TOP 12 nedeľa 28.04. – Topoľčany stolnotenisová hala, Kalinčiakova 1 

 

 I. LIGA MLADŠIEHO ŢIACTVA 
 

  1. Súťaž sa nehrá dlhodobo, ale poradie družstiev sa vyhodnocuje z bodovacích turnajov NR+TN kraja. 

  2. Na každom turnaji môže hrať za klub ľubovoľný, neobmedzený počet hráčov a hráčok. 

  3. Každý turnaj je hodnotený samostatne. 

  4. Bodovanie: 1. miesto 10 bodov, 2. miesto 9 bodov, 3. miesto 8 bodov, 4. miesto 7 bodov,  

   5. miesto   6 bodov, 6. miesto 5 bodov, 7. miesto 4 body,   8. miesto 3 body, 

   všetci v II. stupni 2 body, ostatní 1 bod. 

  5. Bodová hodnota družstva sa určí súčtom bodov: 

 - u chlapcov troch najlepších hráčov (resp. dvoch, ak tretí nebol) 

 - u dievčat dvoch najlepších hráčok 

  6. Ak malo družstvo na turnaji len jedného hráča, nezíska z daného turnaja žiadny bod. 

  7. Klub môže mať hodnotených aj viac družstiev, ak do 30. 9. predloží ich súpisky. 

  8. Po každom turnaji sa bude zostavovať poradie družstiev (tabuľka). Výsledky budú na: www.kstznitra.sk 

  9. Po poslednom (štvrtom) turnaji bude zostavené konečné poradie družstiev. Najlepšie štyri sa kvalifikujú 

    do finálového turnaja o postup na M-SR, ktorý usporiada najlepšie umiestnené družstvo. 

10. V prípade rovnosti bodov družstiev rozhodne: 

    a, vyšší bodový zisk z jednotlivých turnajov 

    b, vyšší počet 1. miest, ďalej 2., 3., atď. 

11. Finálový turnaj sa hrá formou súťaže družstiev s bonifikáciou 3, 2, 1, 0 bodov. 


