Slovenský pohár, Slovenský pohár mládeže SSTZ

Rozpis súťaže Slovenského pohára mládeže

Súťaž Slovenského pohára mládeže riadi po športovo-technickej stránke ŠTK SSTZ.
Súčasťou tohoto rozpisu sú aj povinnosti organizátorov jednotlivých turnajov
1. Rozdelenie SPM SR:
Rozdelenie SPM SR určuje VV SSTZ a to najneskôr do 15.8.2021 na
základe písomných prihlášok doručených na sekretariát SSTZ do 30.7.2021.
Turnaje SPM SR sa rozdelia tak, aby sa vo všetkých vekových kategóriách mládeže
odohrali najneskôr do 30.4.2022. V každej vekovej kategórií sa uskutočnia 4 turnaje
okrem SPM do 21 rokov. Turnaje SPM 21 musia byť pre mužov a ženy na jednom
mieste. Termíny jednotlivých turnajov príslušnej vekovej kategórie nesmú kolidovať
s inými turnajmi v rámci Slovenska. Všetky plánované turnaje SPM SR budú
uvedené v športovom kalendári SSTZ a zverejnené v spravodaji SSTZ.
2. Účastníci – právo štartu, vekové kategórie:
Turnaje sú prístupné všetkým registrovaným hráčom príslušnej vekovej kategórie,
pričom všetky príslušné podklady na registráciu hráča musia byť doručené na
sekretariát SSTZ najneskôr 3 dni pred konaním podujatia, t.j. ak sa turnaj koná cez
víkend (sobota, alebo nedeľa), najneskôr v stredu musí byť hráč registrovaný na
SSTZ a zapísaný do databázy registrovaných hráčov. V zmysle čl. 2.1.5.
registračného poriadku SSTZ platí táto povinnosť aj pre kategóriu
najmladšieho žiactva. Neregistrovaní hráči sa nemôžu turnajov SPM zúčastniť a to
v žiadnej vekovej kategórii. Podmienkou účasti je prihlásenie sa cez trn.sstz.sk.
Protesty na základe nepotvrdených prihlášok sú neopodstatnené. Ak sa na turnaji
nezúčastní riadne prihlásený hráč a neodhlási sa do začiatku žrebovania, je klub za
ktorý bol prihlásený povinný zaňho uhradiť vklad. Takisto, ak sa hráč
neodprezentuje v stanovenom čase (do 8.30), je povinný uhradiť vklad a zo súťaže
bude vyradený s výnimkou telefonického nahlásenia meškania v nepredvídaných
prípadoch a to najneskôr do 8.30. Dodatočné zaradenie hráča po začiatku
žrebovania nie je možné. Žiaci nižších vekových kategórií sa môžu zúčastniť
ktorejkoľvek súťaže vyššej vekovej kategórie s výnimkou SPM do 21 rokov, kde pre
účasť nižších vekových kategórií na turnaji SPM 21 platí nasledovné:
Turnaja sa môžu len hráči vekovej kategórie do 21 rokov (narodení ako je uvedené
v tabuľke dole) a mladší hráči a hráčky sa môžu zúčastniť len v prípade ak sú
v aktuálnom SR rebríčku na 1.-12. mieste v kategórii staršieho žiactva, alebo na 1.32. mieste dorastu.
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Vekové kategórie:

najmladšie žiactvo (U11)
mladšie žiactvo (U13)
staršie žiactvo (U15)
dorast (U19)
do 21 rokov

nar. 1. 1. 2011 a mladší
nar. 1. 1. 2009 a mladší
nar. 1. 1. 2007 a mladší
nar. 1. 1. 2003 a mladší
nar. 1. 1. 2001 až 31.12.2002

Štart hráčov s cudzou štátnou príslušnosťou je možný na turnaji SPM za
nasledujúcich podmienok:
1. hráč je registrovaný v SR
2. je zaradený do rebríčka v príslušnej mládežníckej kategórii
3. o zaradenie musí písomne požiadať jeho materský klub najneskôr 10 dní
pred začiatkom súťaže alebo turnaja
3. Hracie podmienky:
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť minimálne 10 stolov pre
zorganizovanie SPM kategórie DOR, SŽ a MŽ, 7 stolov pre kategóriu NMŽ a do 21
rokov,6 stolov pre kategórie DOR-ky, SŽ-ky, 5 stolov pre kategóriu MŽ-ky a 4 stoly
pre kategóriu NMŽ-ky. Loptičky pre SPM si určí usporiadateľ. Podmienkou je, že
loptičky musia byť najvyššej kvality *** a musia byť schválené ITTF
(plastové).Usporiadateľ turnaja je povinný zabezpečiť pre žrebovanie potrebné
rebríčky. Pri všetkých stoloch musia byť počítadlá. Teplota v hracej miestnosti musí
byť min. 18˚ C. Zatemnenie musí byť bezchybné a osvetlenie podľa predpisov.
Stoly: môžu byť max. troch značiek napr. Donic, Butterfly, s tým že môže byť viacej
typov stolov jednej značky. Na jednom turnaji môžu byť použité stoly dvoch farieb.
Hrací priestor: minimálne 10 x 5 m na jeden hrací priestor.
VV SSTZ odsúhlasil jednotný prenájom haly SSTZ pre organizátorov SPM
vo výške 200€/deň.
4. Záväznosť rozpisu:
Usporiadateľ je povinný dodržať tento rozpis a predpísaný hrací systém.
Zmena hracieho systému nie je povolená. Usporiadateľ je povinný vymenovať
riaditeľa súťaže, organizačného pracovníka a hlavného rozhodcu, ktorý je držiteľom
licencie hlavného rozhodcu SSTZ a je uvedený v databáze hlavných rozhodcov
SSTZ. Zároveň je povinný zabezpečiť zdravotnú službu ( viď Súbor predpisov )
5. Odmeny:
Usporiadateľ je povinný odmeniť prvých troch hráčov a hráčky v súťažiach
dvojhier pohármi v nasledujúcich hodnotách.
Najmladší žiaci ......33 €
Najmladšie žiačky .... 30 €
Mladší žiaci ...........40 €
Mladšie žiačky.......... 36 €
Starší žiaci ............ 46 €
Staršie žiačky ........... 43 €
Dorastenci ............. 46 €
Dorastenky ................43 €
muži do 21 rokov....50 €
ženy do 21 rokov ...... 50 €
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Celkový víťaz pohára SPM21 v ženskej aj mužskej kategórii bude mať na náklady
SSTZ hradený jeden turnaj ITTF v príslušnej vekovej kategórii. Do pohára SPM21
sa počítajú 3 SPM a M SR (body pre M SR budú násobené koeficientom 1,5). Do
celkového hodnotenia sa započítajú 3 najlepšie z SPM a M SR.
6. Vyhodnotenie turnaja:
Usporiadateľ je povinný pre organizáciu použiť turnajový software SSTZ,
ktorý je na stránke https://trn.sstz.sk/
7. Prihlášky:
Na turnaje SPM sa prihlasuje cez cez https://trn.sstz.sk/ a to najneskôr do
19,00 hod. jeden deň pred dňom usporiadania turnaja (ak sa turnaj koná v sobotu,
uzávierka prihlášok je v piatok).

8. Súťaže:
V SPM príslušnej vekovej kategórie sa povinne odohrajú dvojhry
jednotlivcov. Zápasy sa hrajú na tri vyhrané sety z piatich. Pre SPM 21 sa štvorhry
ani zmiešané štvorhry nehrajú.
9. Vklady:
Výška vkladu pre dvojhru je 10,00 €
10. Žrebovanie a nasadenie:
Nasadenie v turnajoch SPM sa uskutoční na základe aktuálneho
slovenského rebríčka. Žrebovanie sa uskutoční v deň turnaja po prezentácií hráčov
na mieste určenom v propozíciách. Usporiadateľ je povinný najneskôr do 1 hodiny
po žrebovaní zverejniť vyžrebovanie na vopred oznámenej internetovej stránke. Do
základných skupín sa nasadzuje na všetky pozície, pričom je potrebné dodržať
nasledovné pravidlá:
na pozície 1 v skupinách sa umiestnia v poradí hráči podľa SR rebríčka
z prvého koša
hráči z druhého koša sa žrebujú na pozíciu 2
hráči z tretieho koša sa žrebujú na pozíciu 3
hráči zo štvrtého koša sa žrebujú na pozíciu 4
hráči z piateho koša sa žrebujú na pozíciu 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
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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
Pri žrebovaní do pavúka dvojhier (druhý stupeň turnajov SPM) sa neprihliada na
klubovú príslušnosť. V prípade, že v pavúku sú voľné žreby, tieto musia prednostne
obsadiť víťazi skupín. Druhí zo skupín môžu mať voľný žreb len v prípade, že všetci
víťazi skupín majú voľný žreb. Prví a druhí zo skupiny musia byť vyžrebovaní do
opačných polovíc pavúka. V prvom kole nesmú hrať medzi sebou víťazi skupín.
11. Občerstvenie:
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť občerstvenie pre súťažiacich a to
formou bufetu v budove konania SPM. V bufete sa musí podávať min. jedno teplé
jedlo a nápoje na občerstvenie. Túto povinnosť organizátor nemá, ak je vo
vzdialenosti do 50m od haly také zariadenie, kde je uvedené občerstvenie dostupné
a zariadenie je otvorené počas väčšiny doby trvania turnaja.
Nezabezpečenie občerstvenia sa trestá peňažnou pokutou 50 EUR.
Zriadenie bufetu mimo budovy konania SPM viac ako 50m od haly, alebo
odkázanie účastníkov SPM na okolité stravovacie zariadenia vzdialenejšie ako
50m sa považuje za nezabezpečenie občerstvenia a rovnako sa trestá
peňažnou pokutou 50 EUR.
12. Ubytovanie:
Usporiadateľ je povinný poskytnúť kontaktné údaje na ubytovacie
zariadenie v mieste konania SPM, alebo v blízkom okolí na základe požiadavky
účastníka. Ubytovanie hradia ubytované osoby.
13. Nemožnosť usporiadania
Ak usporiadateľ nie je schopný podľa vyššie uvedeného rozpisu usporiadať
turnaj v plánovanom termíne, túto skutočnosť oznámi predsedovi ŠTK SSTZ a
predsedovi KM SSTZ najneskôr 14 dní vopred. Turnaj príslušnej vekovej kategórie
sa musí v plánovanom termíne uskutočniť v náhradnej miestnosti, ktorá bude
organizačným pracovníkom všetkým klubom mládeže prostredníctvom ŠTK alebo
komisie mládeže ihneď oznámená. Nový usporiadateľ vydá propozície, ktoré
zverejní na internetovej stránke SSTZ.
14. COVID-19
SSTZ si vyhradzuje právo na zmenu systému SPM podľa aktuálnej
epidemickej situácie.
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II. TECHNICKÉ USTANOVENIE:
1. Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel ST, ustanovení Súťažného poriadku SSTZ, tohto
rozpisu a v prípade potreby podľa COVID-19 protokolu. Usporiadateľ je povinný
vydávať propozície, ktoré sa uverejnia na internetovej stránke zväzu. Propozície
musia byť v súlade s týmto rozpisom. Propozície musia obsahovať údaje
minimálne podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe 3 a ktorý je zároveň uvedený na
stránke www.sstz.sk vo formáte WORD.
2. Hrací systém:
2.1. Turnaje SPM, vrátane SPM 21
A. Turnaj obsadený dostatočným počtom hráčov (minimálne 8 hráčov)
Turnaj sa delí na dve časti:
základné skupiny (1.stupeň)
hlavná súťaž (2.stupeň)
Turnaj sa hrá dvojstupňovým systémom, minimálna početnosť skupín je 4.
V pripade vysokej učasti hráčov na turnaji, ktorá by mohla zapríčiníť předĺženie
turnaja do neskorých večerných hodín umožňuje sa hlavnému rozhodcovi zmeniť
prvú fázu turnaja na trojčlenné skupiny. Hlavný rozhodca na základe výpočtu
jednoduchého časového plánu má právo rozhodnúť o zmene za predpokladu že by
sa prvá fáza neodohrá do 13.00 hod.
Prví dvaja zo skupiny postupujú do druhého stupňa, ktorý sa hrá vylučovacím
spôsobom.
Vo vyraďovacom systéme sa bude hrať, aby bolo presne stanovené poradie 1 až 8,
v prípade dostatočnej veľkosti pavúka aj poradie na miestach 9 až 12, 13 až 16,
17 až 24, 25 až 32.
Celkovo bude určené poradie.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.-12., 13.-16.,17.-24.,25.-32.
B. Turnaj s počtom hráčov menej ako 8
Ak je na turnaji menej ako 8 hráčov, turnaj sa môže odohrať, ale nebude hodnotený
ako turnaj SPM a jeho výsledky sa nezapočítajú do rebríčka.
3. Časový rozpis
7,30 – 8,30 hod. prezentácia
V tomto čase musia byť odprezentovaní všetci hráči. Na turnaji môžu štartovať len
riadne prihlásení a odprezentovaní hráči. Dodatočné zaradenie neprihláseného
hráča alebo hráča, ktorý nebol v stanovenom čase odprezentovaný, nie je možné
v žiadnom prípade.
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Ak bol hráč vyžrebovaný do skupín a bol v stanovenom čase odprezentovaný a na
turnaj nenastúpi, zaplatí jeho klub pokutu 50 EUR na účet SSTZ. Toto neplatí, ak je
hráč prítomný v hracej miestnosti a nemôže nastúpiť zo zdravotných dôvodov, ktoré
nastanú po zahájení turnaja.
9,00 – začiatok súťaží
Hlavný rozhodca je povinný viesť turnaj tak, aby zápasy dvojhier
začínali v jednotlivých kolách súčasne.

od štvrťfinále

4. Rozhodcovia:
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť hlavného rozhodcu, ktorý absolvoval
školenie hlavných rozhodcov a zároveň je uvedený v aktuálnom zozname
hlavných rozhodcov SSTZ. Rozhodcovia ku všetkým stolom musia byť držiteľmi
platnej rozhodcovskej licencie. Rozhodovanie pri stole rozhodcami bez licencie je
zakázané. Hlavný rozhodca je povinný skontrolovať na základe oficiálnej databázy
rozhodcov SSTZ, či rozhodcovia pri stoloch sú držiteľmi platnej rozhodcovskej
licencie. Zoznam rozhodcov, ktorí rozhodovali pri stoloch bude súčasťou výsledkovej
listiny.
5. Loptičky:
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť loptičky tak ako je uvedené vyššie v
bode 3 všeobecných ustanovení.
6. Hodnotenie:
Pridelenie hodnoty bodov do rebríčka SR za poradie dosiahnuté v
príslušnom SPM sa riadi platnými pravidlami pre tvorbu rebríčkov SR mládeže.
7. Príloha:
Prílohou tohto rozpisu je hrací plán hlavnej súťaže pre turnaje SPM.
8. Sankcie:
V prípade nedodržania ustanovení tohto rozpisu , bude postup organizátora
chápaný ako porušenie Disciplinárneho poriadku SSTZ a riešený disciplinárnou
komisiou SSTZ. V prípade že organizátor vôbec nezabezpečí rozhodcov ku stolom s
platnou licenciou v zmysle tohto predpisu, alebo zabezpečí menej ako polovicu
rozhodcov pri stoloch ako je počet predpísaných stolov pre daný turnaj, je povinný
celý vybraný vklad poukázať na SSTZ. Ak je počet kvalifikovaných rozhodcov pri
stoloch menší ako počet predpísaných stolov a väčší ako polovica predpísaných
stolov, je organizátor povinný polovicu vybraného vkladu poukázať na SSTZ. Tieto
prostriedky SSTZ použije na podporu mládežníckych podujatí.
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