
Pravidla pro turnaj dvouher ve stolním tenise GRAND PRIX 2019 
 
1) Termíny turnaj   mládež - dvouhra tvrtek 9.5., 16.5., 23.6.2019 a ty hra tvrtek 30.5.2019 vše od 16:00. 

dosp lí - dvouhra tvrtek 9.5., 24.5., 31.5.2019 a ty hra tvrtek 30.5. a 6.6.2019 vše od 18:00. 
2) Nejhorší bodový zisk ve dvouhrách rozhoduje jen p i rovnosti bod  v celkovém po adí sou tu bod , jinak se 

nezapo ítává. Všechny ostatní výsledky se budou zapo ítávat. 
3) Systém sout že:  

3.1. Základní ást – Skupinový systém na 3 vít zné sety (p i po tu hrá  nad 16 hrá   na 2 vít zné sety) 
3.1.1. i po tu ú astník  7 a mén  ,se hraje v jedné skupin . Finálová ást ne nehraje. 
3.1.2. i po tu ú astník  8-16 , se utvo í 3- lenné, 4- lenné nebo 5- lenné skupiny, kde hraje každý s každým. 

Všichni ú astníci postupují do finálové ásti - první a druhý do finále A, ostatní do finále B.  
3.2. Finálová ást - Vylu ovací systém o kone né umíst ní  

3.2.1. Nasazeni ve finále A mohou být pouze vít zové skupin a ve finále B pouze t etí ze skupiny, kte í 
alespo  1 vyhráli nebo mají nejvyšší bodovou hodnotu a budou rozlosováni tak, aby spolu nehráli v 
prvním kole a byli rovnom rn  rozd leni do r zných polovin (resp. tvrtin) hracího plánu. Druzí ze 
skupin ve finále A a p íp. tvrtí ze skupin ve finále B se nalosují do opa né ásti hracího plánu než je 
první nasazený z jejich skupiny. Pokud budou v I. Stupni skupiny 5- lenné, nalosují se  ú astníci z 
pátého místa do jiných tvrtin hracího plánu než ostatní ú astníci z téže skupiny 

4) Co rozhoduje o po adí ve skupin :   
a/ po et bod   

       P i rovnosti bod  u dvou hrá :                 b/ vzájemné utkání 
       P i rovnosti bod  u t ech a více hrá :      b1/ po et bod  ze vzájemných utkání 
                                                                          b2/ vyšší podíl set  ze vzájemných utkání 
                                                                          b3/ vyšší podíl set  z celé tabulky 
                                                                          b4/ los   
5) Nasazení a losování : Nasazení ú astník  se ur uje následovn : 

1. Turnaj se nasazuje podle ELO bodového po adí v aktuálních krajských a regionálních žeb cích. 
V ostatní turnajích je nasazení ur eno po adím v GP Do každé skupiny bude nasazen jeden hrá , ostatní 
budou dolosováni volným losem v po adí podle žeb ku. 

6) Systém bodování : Vít z jednotlivého turnaje získá po et bod  podle výpo tu dle pr rné bodové hodnoty 8 
nejvýše bodovaných hrá . Poslední získá po et bod  podle výpo tu dle pr rné bodové hodnoty 4 nejníže  
bodovaných hrá . Ostatní po adí se vypo ítávají na základ  aritmetické interpolace mezi vít zem a posledním 
hrá em podle po tu ú astník .  

7) Ocen ní : Vít z GP získá na rok putovní pohár na který se zapíše jeho jméno, diplom, medaili a v cnou cenu 
druhý a t etí v po adí získá diplom medaili a v cnou cenu. V GP Mládeže budou ocen ny tyto kategorie: Mládež 
celkov  (putovní pohár), dorost, starší žactvo, mladší žactvo, nejmladší žactvo 

8) Vít zové p edchozích ro ník  Grand Prix: 
1982 Alois Kalaš 1995 Miroslav Tu ek 2008 Petr Novák 
1983 Stanislav Jedli ka 1996 Miroslav Tu ek 2009 Petr Novák 
1984 Stanislav Jedli ka 1997 Josef Bílý 2010 Petr Novák 
1985 Václav Malý 1998 Josef Pírka 2011 Petr Novák 
1986 Václav Malý 1999 Josef Pírka 2012 Petr Novák 
1987 Václav Malý 2000 ------nehráno------ 2013 Petr Novák 
1988 Jan Hlavá ek 2001 Josef Pírka 2014 Petr Novák 
1989 Jan Hlavá ek 2002 ------nehráno------ 2015 Petr Novák 
1990 Václav Malý 2003 Stanislav Jedli ka,Miroslav Tu ek 2016 Petr Novák 
1991 Václav Malý 2004 --nehráno-- 2017 Petr Novák 
1992 Josef Bílý 2005 Petr Novák 2018 Alexandr Levenec 
1993 ------nehráno------ 2006 Josef Pírka   
1994 ------nehráno------ 2007 Petr Novák   
9) Vít zové p edchozích ro ník  Grand Prix mládeže: 
2006 Kraus Pavel 2011 David Novák 2016 David Záhrubský 
2007 Kraus Pavel 2012 Ond ej Procházka 2017 Kryštof Jelínek 
2008 Máca Jaroslav 2013 Ond ej Procházka 2018 Kryštof Jelínek 
2009 Rauk Ji í 2014 Ond ej Procházka   
2010 David Novák 2015 Filip Mikulejský   
 


