ČESKOMORAVSKÝ KLUB VETERÁNŮ
VE STOLNÍM TENISU

ORGANIZAČNÍ A HERNÍ ŘÁD

PLATNOST OHŘ JE OD 1. 1. 2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD (OŘ)
čl. 1)

NÁZEV KLUBU

Českomoravský klub veteránů (ČMKV) ve stolním tenise
čl. 2)

ADRESA KLUBU

ČMKV, Na Šutce 405/19, 182 00 Praha 8.
čl. 3)

ORGANIZACE ČMKV

ČMKV byl založen 22. 4. 1982 pod původním názvem: GP veteránů ve stolním tenise. Název
ČMKV se používá od 30. 6. 1990. ČMKV je samostatným právním subjektem a je volně přidružen k
České asociaci stolního tenisu (ČAST). Od 11. 1. 1991 je klub registrován Ministerstvem vnitra ČR.
Nejvyšším orgánem je Valná hromada klubu (VHK). Ta zvolí vždy na dvouleté období svého
předsedu, který jmenuje 6, 8, 10 nebo 12 členů výboru. Společně s předsedou vytvoří vždy lichý
počet členů výboru. Pro dvouleté volební období řídí klub a jsou pověřeni VHK,aby rozhodovali o
všem, co mohou sami rozhodnout. Teprve záležitosti, které nerozhodnou předloží VHK.
Jménem ČMKV je oprávněn jednat předseda, z jeho pověření místopředsedové nebo další
členové. VHK je svolávána výborem ČMKV jedenkrát ročně. Působnost klubu je po celém území České
republiky.
čl. 4)

USNESENÍ O ČLENSTVÍ, PRÁVECH, POVINNOSTECH A ZÁNIKU ČLENSTVÍ

ČMKV je ustaven v zájmu organizování sportovní i společenské činnosti hráčů a hráček (dále
jen hráčů) stolního tenisu. Členem ČMKV se může stát každý. Nezáleží na členství v politické straně či
jiných organizacích, náboženství nebo státní příslušnosti.
Podmínkou je dosažení nejméně 40 roků v příslušném roce vstupu do klubu a zaplacení
ročního členského příspěvku. O přijetí za člena rozhoduje výbor ČMKV. Výše ročního příspěvku je
pohyblivá a bude vždy stanovena VHK.
ČMKV může organizovat i mezinárodní utkání veteránů nebo se zúčastňovat podobných akcí
v zahraničí. Bude usilovat o účast na vrcholných setkání veteránů jako jsou Mistrovství světa (MS),
Mistrovství Evropy (ME) a Světových her (SHV). Povinností členů je mimo zaplacení členských
příspěvků i korektní chování na všech akcích ČMKV.
Právem všech členů je účast na VHK, jednotlivých turnajích i na závěrečném Turnaji mistrů
(TM). Také se může vždy přihlásit na společně organizované zájezdy do zahraničí. Členství v klubu
zanikne nezaplacením ročního příspěvku do 28. února následujícího roku nebo písemným
vystoupením z klubu, ale bez nároku na vrácení již zaplacených příspěvků.
čl. 5)

VOLEBNÍ ŘÁD PRO DVOULETÉ OBDOBÍ

a)
Na VHK musí být výborem pozván každý člen. Výbor klubu je také oprávněn pozvat na
VHK jako hosty i další osoby. Hlasují však pouze přítomní členové. VHK je usnášení schopná za
předpokladu, že se dostaví nejméně 20% členů klubu. Po dalších 10 minutách při jakémkoli počtu
členů.
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b)
Nejprve se zvolí tříčlenná Volební komise (VK), která si ze svých řad zvolí předsedu
pro řízení tajných voleb.
c)
Každý člen má právo přihlásit kandidáta na předsedu ČMKV. Po uzavření
kandidátských přihlášek dostane každý jednotlivý kandidát tříminutový prostor, aby krátce nastínil
svůj plán a program na řízení klubu pro následující volební období.
d)
Po proslovech kandidátů se přistoupí k vlastním volbám. Každý hlasující napíše na
volební lístek pouze jedno příjmení kandidáta, kterého si vybral za předsedu. Pokud napíše více jmen
nebo zvolí příjmení nekandidáta, je hlasovací lístek neplatný.
e)
Po odevzdání hlasovacích lístků provede tříčlenná VK jejich součet a vyhlásí vítěze
voleb nebo kandidáty pro další kolo. K vítězství ve volbách v prvním kole je potřeba více než 50%
odevzdaných hlasů pro jednoho kandidáta. Pokud nikdo z kandidátů nezíská více než 50%, do
druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvíce hlasů. V druhém kole zvítězí
ten kandidát, který obdržel větší počet hlasů. Při shodném počtu musí rozhodnout ještě třetí,
případně další kola.
f)
VHK zvolí ještě aklamací, na stejné volební období vedoucího Revizní komise (RK),
který si sám jmenuje jednoho až dva asistenty. Je samostatný, nepodléhá výboru ČMKV, ale pouze
VHK.
g)
Nově zvolený předseda se okamžitě ujme řízení klubu. V nejbližším čísle Zpravodaje
oznámí jména dalších členů výboru a jejich funkce.
h)
V průběhu dvouletého období má výbor právo ustavit z členů klubů různé komise,
kooptovat nebo odvolat členy výboru. Výbor má právo udělovat SM Za zásluhy o ČMKV a SM pro
čestné členy.
i)
V případě, že v řádných volbách na VHK není žádný kandidát na funkci předsedy
klubu, postupuje se takto:
odst.1: Místopředsedové ČMKV nabídnou stávajícímu předsedovi prodloužení
mandátu o jeden rok.
odst.2: Stávající předseda nabídku přijme. Následuje aklamační hlasování. VHK
rozhodne o prodloužení mandátu či nikoliv. Pokud bude většina přítomných členů pro, je prodloužení
mandátu o jeden rok platné. V případě, že většina bude proti, musí se hledat nový kandidát, stejně
jako při odmítnutí stávajícího předsedy.
odst.3: V těchto záporných případech se VHK pokusí zvolit ještě jiného kandidáta.
Pokud se ani tato snaha nezdaří, bude svolána mimořádná VHK do místa prvního turnaje v příštím
roce. V případě opětné marné snahy někoho zvolit, řídí klub automaticky tři místopředsedové
rovným dílem. Do termínu mimořádné VHK vede klub ještě stávající předseda.
Výbor se za svoji činnost plně zodpovídá VHK, které předkládá ke schválení celoroční Zprávu
o činnosti klubu, dále Zprávu finanční i s vyjádřením Revizní komise (RK). Pokud by během funkčního
období odstoupilo více než 50% členů výboru nebo odstoupil předseda, musí být do 30 dnů svolána
mimořádná VHK.
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čl. 6)

TURNAJOVÁ ČINNOST

ČMKV pořádá na různých místech Čech a Moravy 6-11 turnajů ročně. Turnaje jsou jedno až
dvoudenní, podle kapacity herny a předpokládaného počtu účastníků. Hráči jsou rozděleni do
jednotlivých kategorií podle svého věku a pohlaví. Rozdělení kategorií může být měněno a o změnách
rozhodne vždy VHK. Výsledky na jednotlivých turnajích jsou bodově ohodnoceny a body se sčítají
nejen během kalendářního roku, ale i v dalších letech. Na konci roku se koná vždy závěrečný turnaj
TM za účasti až 32 nejlepších hráčů každé kategorie.
Nedílnou součástí zahájení turnajů je hymna veteránů autora Milana Nevoleho, která se
poprvé hrála 23. 11. 1996 v Chotěboři.
čl. 7)

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ

Jmenovaný hospodář klubu plně zodpovídá za finanční hospodaření klubu. Všechny příjmy a
výdaje zapisuje v pokladní knize. Každý doklad musí být podepsán předsedou ČMKV. Finanční doklady
jsou zakládány na očíslovaných stvrzenkách. Finanční prostředky jsou uloženy na běžném účtu v
bance. Členské příspěvky jsou vybírány matrikářkou, hospodářem nebo dalšími pověřenými členy
klubu.
Kompletní kontrolu finančního hospodaření klubu provádí v průběhu roku RK, jejíž vedoucí
předkládá VHK svoji kontrolní výroční zprávu.
čl. 8)

INFORMACE O ČINNOSTI KLUBU

Pro větší informovanost členů a příznivců klubu, byly na adrese www.cmkv.cz založeny
webové stránky na kterých je možné najít klubové novinky, výsledky z turnajů, propozice na další
turnaje i klubový časopis Zpravodaj. Z finančních důvodů bude Zpravodaj zasílán poštou pouze
členům klubu, kteří nemají možnost si jej z našich stránek stáhnout.
Před zahájením každého turnaje mohou být krátce informováni o důležitých událostech v
klubu všichni přítomni členové.
Vydávání našeho zpravodaje bylo povoleno Ministerstvem kultury 14. 1. 2008.
čl. 9)

TERMÍNOVÁ LISTINA

Výbor ČMKV sestaví vždy do 15. října běžného roku termínovou listinu na následující rok. Do
listiny bude vždy zařazeno MS, ME případně SHV či další důležité akce. Termíny našich turnajů v říjnu
a v listopadu budou oznámeny až do 31. července běžného roku.
čl. 10) VYLOUČENÍ Z KLUBU
Každý člen je zavázán dodržovat OHŘ, při hrubém přestupku, při snaze o rozbití klubu nebo
šířením pomlouvačných protiklubových zpráv, může být z klubu vyloučen. Nejprve musí být záležitost
projednána ve výboru klubu. Pokud se výbor po svém hlasování rozhodne pro vyloučení, předloží
tento návrh VHK, která rozhodne s konečnou platností.
čl. 11) ZMĚNY OŘ
Změny v OŘ mohou být provedeny pouze hlasováním na VHK. Pro navrhovanou změnu v OŘ
musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných
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čl. 12) ZÁNIK KLUBU
O zániku klubu může rozhodnout pouze VHK. ČMKV také zanikne v případě, že ve dvou
následujících letech klesne členská základna pod 35 osob. Majetek ČMKV bude potom rozdělen
stejným dílem mezi zbývající členy.
čl. 13) PLATNOST OŘ
Tento OŘ má platnost od 1. 1. 2010 a všechny předcházející OŘ se tímto ruší.

Za výbor ČMKV
předseda
Lumír RUZHA
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HERNÍ ŘÁD (HŘ)
čl. 1)

HERNÍ ŘÁD

Herní řád je interní záležitostí klubu. Platí jako doplněk Organizačního řádu. Slouží pro naše
turnaje a je závazný pro všechny členy, naše hosty a pořadatele našich turnajů
čl. 2)

PRAVIDLA HRY

Všechny turnaje pořádané ČMKV se hrají podle posledních platných pravidel stolního tenisu a
jejich dalších dodatků vydávaných ČAST, pokud není v tomto HŘ uvedeno něco jiného nebo nebude
VHK rozhodnuto jinak.
čl. 3)

MÍČKY

Jsou na všechny naše turnaje dodávány zdarma sponzorem. Přesto se mohou hráči
dohodnout a hrát s jinými míčky než nabízí sponzor. Pokud sponzor nebude míčky dodávat, výbor
ČMKV sestaví pořadí míčků. Každý hráč musí mít potom své vlastní míčky.
Nejvýše na jeden turnaj před MS či ME veteránů, výbor upřednostní tu značku míčků, se
kterou se bude mistrovství hrát. Tím umožní svým reprezentantům nerušenou přípravu na
šampionát. Toto rozhodnutí musí být včas oznámeno ve Zpravodaji a na našich webových stránkách.
čl. 4)

CHOVÁNÍ HRÁČŮ

a)
Předpokládá se přátelské a společenské chování všech hráčů nejen při zápasech, ale i
v průběhu celého turnaje.
b)
Při nesportovním chování během hry bude hráč napomenut rozhodčím. Pokračuje-li
hráč i po napomenutí v nesportovním nebo urážlivém chování, může rozhodčí přiznat soupeři bod.
Při dalším pokračování v nesportovním chování, může vedoucí KŘT nebo jeho zástupce odejmout
hráči sadu, zápas nebo ho vyloučit z celého turnaje.
c)
Za nesportovní chování se považuje urážení nebo zesměšňování soupeře, rozhodčího
nebo diváků, úmyslné poškození herního vybavení, rozbití míčku, kopání do stolu, ohrádek, házení
pálkou, hlasité výkřiky, různé nadávky a podobně.
d)
Při fyzickém napadení soupeře, rozhodčího nebo diváka bude útočníkovi zápas ihned
skrečován, hráč bude vyloučen z celého turnaje a jeho přestupek bude řešit výbor ČMKV.
e)
čl. 5)

Nesportovní chování mimo hru bude řešit výbor ČMKV.

POTAHY

Ke hře lze použít jenom pálky, jejichž potahy jsou na obou stranách rozlišeny červenou a
černou barvou. Všechny potahy musí být schváleny, označeny ITTF a musí být uvedeny v seznamu
platných potahů pro aktualizované časové období.
Jen pro naše turnaje se připouští menší poškození potahů na okrajích či u zoubků.
Nepřipouštějí se potahy mezinárodně neschválené nebo v jiných barvách než červené a černé. Každý
hráč je před zahájením zápasu povinen na požádání předložit svoji pálku soupeři nebo rozhodčímu.
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Protesty lze uplatnit výhradně před zahájením zápasu vedoucímu KŘT nebo jeho zástupci, případně
skupináři. Vedoucí KŘT či jeho určený zástupce rozhodne o protestu s konečnou platností.
čl. 6)

KOMISE ŘÍZENÍ TURNAJŮ (KŘT)

Pro řízení našich turnajů je ustanovena KŘT, která podléhá výboru ČMKV. Každou jednotlivou
kategorii řídí skupinář, člen KŘT. Komise musí dbát na dodržování OHŘ, u hlavních rozhodčích našich
turnajů musí prosazovat náš OHŘ, podle kterého jsou řízeny všechny naše turnaje. KŘT jmenuje,
doplňuje či odvolává skupináře jednotlivých kategorií. Přímo na místě musí řešit všechny stížnosti i
protesty a rozhodovat s konečnou platností v souladu s OHŘ. Pouze mimořádně složité případy bude
předávat k rozhodnutí výboru ČMKV.
čl. 7)

ÚČAST NA TURNAJÍCH, ZDRAVOTNÍ STAV, ROZDĚLENÍ DO KATEGORIÍ
a) Účast na turnajích

Turnajů se mohou zúčastnit členové ČMKV nebo hosté pokud v běžném roce dovrší 40 let
svého věku a zaplatí vklad do turnaje. Výše vkladů do turnajů je pohyblivá a bude určována VHK.
Všechny naše turnaje jsou otevřeny pro nečleny i zahraniční hráče s výjimkou TM. I na tomto
turnaji určeném výhradně pro členy dostává každý nečlen možnost TM se zúčastnit. Musí se však na
místě stát členem ČMKV, zaplacením zlevněného ČP běžného roku a plného na příští rok.
b) Nečlenové
Nečlenové se účastní ostatních turnajů bez nasazení, pokud si toto právo nevybojovali na
předcházejících turnajích běžného roku.
c) Zdravotní stav
Za svůj zdravotní stav je každý hráč zodpovědný sám sobě. Startuje na vlastní nebezpečí. Při
případných pochybnostech o zdravotním stavu, může KŘT od jednotlivých hráčů vyžadovat pro příští
turnaj lékařské vysvědčení.
d) Rozdělení do kategorií
Každý hráč je zařazen do příslušné kategorie podle svého věku a pohlaví. Může proto hrát
pouze v jedné kategorii. Současné rozdělení kategorií:

M40
M50
M60
M65
M70
M75
M80

MUŽI
40-49 let
50-59 let
60-64 let
65-69 let
70-74 let
75-79 let
80 a více let

W40
W50
W60
W70
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ŽENY
40-49 let
50-59 let
60-69 let
70 a více let

Počet kategorií je pohyblivý a je sestavován podle počtu hráčů příslušného věku. Kategorie
mohou být slučovány, přidávány nebo naopak zrušeny. O počtu a rozdělení kategorií podle věku a
pohlaví rozhoduje výhradně VHK. Pokud nejsou na VHK vznášeny požadavky na změny, zůstávají
kategorie v platnosti podle současného stavu.
čl. 8)

NASAZOVÁNÍ DO SKUPIN A KO SYSTÉMU, SESTAVOVÁNÍ ŽEBŘÍČKŮ, POZDNÍ PŘÍCHOD
a) Příchod do místa turnaje

Po příchodu do místa turnaje se každý hráč podle časového rozpisu prezentuje a zaplatí u
pořadatelů vklad do turnaje.
b) Zařazení do skupin provádějí skupináři jednotlivých kategorií
Zástupci KŘT - skupináři jednotlivých kategorií převezmou 10 minut před plánovaným
zahájením svých kategorií od pořadatelů prezenční listinu. Sestaví pouze z přítomných hráčů žebříček
podle dosud získaných bodů. Na tomto základě přidělí hráčům žebříčková čísla a dle nasazovacích
tabulek (viz příloha č.1) pro skupiny je zařadí do jednotlivých skupin, podle platné turnajové varianty
"A" nebo "B". Novým hráčům nebo těm hráčům, kteří dosud nezískali žádné body, přidělí nejnižší
volná čísla, a to podle abecedního pořadí jejich příjmení (u stejného příjmení je další ukazatel křesní
jméno, případně los).
c) Zařazení do systému KO
Po sehrání skupin u kategorií, kde se dostaví nejméně sedm hráčů, pokračuje turnaj
systémem KO. Pro tento systém je připraven nasazovací žebříček KO a každý hráč je podle něho
zařazen. Nasazovací tabulky pro zařazování do skupin podle varianty "A" či "B" a nasazovací žebříčky
pro KO systém jsou nedílnou součástí HŘ a každý hráč má proto možnost se s nimi předem seznámit.
d) Sestavení žebříčku
Pro první turnaj nové sezóny platí žebříček dle pořadí loňského roku. Pro ostatní turnaje platí
už žebříček podle výsledků předcházejících turnajů. Hráčům se sčítají body dosažené na jednotlivých
turnajích. Někteří hráči po skončené sezóně z kategorie odcházejí a jiní přicházejí. Postup při
sestavení žebříčku loňského roku je následující. Nejdřív se do kategorie připíši přicházející hráči a
teprve potom se vyčlení hráči odcházející do starší kategorie. Tímto postupem si přicházející hráči
udrží nejméně svoje umístění z mladší kategorie, protože mají přednost před hráči stávající kategorie.
Nečlenům ČMKV se body do nové sezony nezapočítávají a jsou zařazeni bez bodového zisku na
poslední místo.
e) Pozdní docházka
Dostaví-li se hráč či hráči na turnaj pozdě, ale ještě v době rozhodujících 10 minut před
plánovaným zahájením příslušné kategorie, postupuje se takto. Pokud jsou pro ně ve skupinách volná
místa přidělí se jim poslední nejnižší čísla podle jejich umístění na žebříčku a zařadí se do skupin.
Dostaví-li se pozdě více hráčů než je volných míst nebo jsou-li skupiny plně obsazeny, musí být
kategorie znovu nasazena. V tomto případě, se hráčům, kteří přišli pozdě přidělí místa, na která podle
žebříčku patří. V případě, že je již rozehrána alespoň jedna skupina příslušné kategorie, budou všichni
hráči, kteří přijeli pozdě zařazeni pouze do MF.
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f) Postup pro zařazení hráčů do MF při pozdním příchodu
Jsou-li v pavouku MF volná místa, zařadí se hráči na tato místa. Příklad: při šesti skupinách se
dostaví pozdě tři hráči a jsou volná místa. Při variantě "A", dostane žebříčkově nejhorší hráč číslo 24,
což je pozice A4. Druhý obdrží 23=B4, ten nejlepší z nich dostane číslo 22=C4.
Pokud se dostaví více hráčů než je volných míst, musí poslední hráči skupin s nejvyššími čísly
hrát předkolo. V tomto případě je to číslo 24=A4, dále 23=B4 atd. Přiřazení hráči se opět zařazují
podle žebříčku, jako v případě volných míst. Všem poraženým hráčům, kteří museli být přeřazeni do
předkola se započítávají body jako z 1. kola.
g) Chyba skupináře
Při chybném nasazení hráčů do skupin vinou skupináře i v případě, že je již soutěž rozehrána
musí být provedeno nové správné nasazení a dosud odehrané zápasy anulovány. Pokud se všechny
skupiny dohrají až k systému KO, výsledky zůstávají v platnosti. Chyba skupináře bude řešena za
spolupráce KŘT na výboru ČMKV.
čl. 9)

DVOUSTUPŇOVÝ HERNÍ SYSTÉM
a) První stupeň ve skupinách

V kategoriích, kde se dostaví více než šest hráčů, se hraje ve skupinách po třech až čtyřech
hráčích. Hraje každý s každým. Hráči z jednoho klubu mohou být zařazeni do jedné skupiny. První dva
hráči ze skupiny postupují do VF, ostatní do MF. Výjimku tvoří kategorie, kde se dostaví méně než
sedm hráčů.
Dostaví-li se jen jeden hráč, stává se vítězem své kategorie. Dva hráči sehrají spolu vzájemný
zápas o 1. a 2. místo. Od tří do šesti hráčů utvoří jednu skupinu, kde hraje rovněž každý s každým o
první a další místa. Tyto kategorie už nepokračují druhým herním stupněm. Pořadí zápasů ve
skupinách:
Tři hráči:

1-3, 2-3, 1-2.

Čtyři hráči:

1-4, 2-3;

1-3, 2-4;

3-4, 1-2.

Pět hráčů:

1-5, 4-2;

2-5, 1-3;

2-4, 3-5;

1-4, 2-3;

4-5, 1-2.

Šest hráčů:

1-6, 2-5, 3-4;

1-5, 2-4, 3-6;

4-5, 1-3, 2-6;

1-4, 5-6, 2-3;

4-6, 3-5, 1-2.

b) Druhý stupeň - vylučovací KO systém
Hraje se v kategoriích, kde se dostaví nejméně 7 hráčů. VF a MF se hrají vylučovacím
systémem KO na jednu porážku.
c) Počet setů a míčků
Všechny zápasy v obou stupních se hrají na tři vítězné sety, každý set do 11 míčků.
čl. 10) POČET TURNAJŮ A NASČÍTÁVÁNÍ BODŮ
Počet turnajů včetně závěrečného TM se stanovuje na VHK. Snahou je pořádání turnajů pro
všechny kategorie v jediném dni na jednom místě. Je to především s ohledem na osobní styk všech

9

členů, kvůli sdružování společných cest na turnaje a s ohledem na možnost hladkého projednávání
záležitostí klubu. Připouští se organizování turnajů nejvýše ve dvou po sobě následujících dnech.
Povoluje se také, aby v jednom městě se mohlo hrát na dvou místech. Vzdálenost
jednotlivých heren by neměla být větší než 15 minut pěší chůze.
Každý hráč získá podle svého umístění na turnaji příslušný počet bodů. Body z jednotlivých
turnajů se sčítají. Výsledný počet bodů před závěrečným TM je součtem bodů z turnajů běžného
roku. Pokud hráč sehraje všechny turnaje, odpočítávají se mu body z jednoho turnaje, ve kterém
získal nejmenší počet bodů. Takto zmenšené body jsou rozhodující pro zařazení do TM a následně i
pro Velkou cenu ČMKV běžného roku.
Naopak pro dlouhodobou soutěž jednotlivců o získání medailí za 10.000 bodů a dále vždy za
každých dalších 10.000 bodů, se případně stržené body vrací zpět a započítávají se každému skutečně
získané body bez jakéhokoliv odečítání. Do této soutěže se přičtou i prémiové body ze soutěže o
nejúspěšnějšího hráče a hráčku.
čl. 11) BODOVÁNÍ NA BĚŽNÝCH TURNAJÍCH MIMO TM
a) Bodování pro kategorie s 1 - 6 hráči
aa) Za účast na turnaji - 10 bodů.
ab) Za první místo ve skupině - 20 bodů za druhé 10 bodů.
ac) Za každé vítězství - 10 bodů.
ad) Za konečné umístění:
Počet hráčů

umístění

body

1 hráč

1. místo

240

1. místo

240

2. místo

220

1. místo

240

2. místo

220

3. místo

200

1. místo
2. místo
3. a 4. místo

240
220
200

1. místo

240

2. místo

220

3. a 4. místo

200

5. místo

180

1. místo

240

2. místo

220

3. a 4. místo

200

5. a 6. místo

180

2 hráči

3 hráči

4 hráči

5 hráčů

6 hráčů
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b) Bodování pro kategorie se 7 - 64 hráči
ba) Za účast na turnaji - 10 bodů.
bb) Za první místo ve skupině - 20 bodů.
bc) Za každé vítězství ve skupině, ve VF nebo MF - 10 bodů.
bd) Za konečné umístění ve VF i MF:
VELKÉ FINÁLE
1. místo
240 bodů
2. místo
220 bodů
3. - 4. místo
200 bodů
5. - 8. místo
180 bodů
9. - 16. místo
160 bodů
17. - 32. místo
140 bodů
33 . - 64. místo
120 bodů

MALÉ FINÁLE*
1. místo
-40 bodů
2. místo
-60 bodů
3. - 4. místo
-80 bodů
5. - 8. místo
-100 bodů
9. - 16. místo
-120 bodů
17. - 32. místo
-140 bodů
33 . - 64. místo
-160 bodů

*První místo v MF vždy o 40 bodů méně než poslední místo ve VF. Pokud by výpočet bodů
vycházel do nuly nebo dokonce do minusu, dostane poslední skupina 20 bodů.
Hráčům VF i MF se sečtou body pod písmeny “ba“, “bb“, “bc“ a “bd“. Doplňující pravidlo:
Ve skupině o třech hráčích se připočítává vítězství a tím i body za čtvrtého chybějícího hráče.
Ve finálových zápasech KO se připočítávají body jako za vítězství, při nesehraném zápase z důvodu
volného losu. Body se dopočítávají vždy, jako by bylo nasazeno 4, 8, 16, 32, 64 hráčů.
čl. 12) BODOVÁNÍ NA ZÁVĚREČNÉM TURNAJI MISTRŮ
Tohoto turnaje se mohou zúčastnit pouze členové ČMKV. Podle počtu bodů nebo i bez
získaných bodů z předcházejících turnajů utvoří osmičky. Prvních osm hráčů každé kategorie bude
hrát VF o mistra ČMKV a vítěze Velké ceny ČMKV. Další hráči také po osmi budou hrát v MF o 9. - 16.,
17. - 24., 25. - 32. místo. Po ukončení prezentace nedostaví-li se některý zařazený hráč, posunují se
hráči podle stávajícího žebříčku. Nově přiřazený hráč má ve vyšší osmičce přiřazeno nejnižší číslo. V
takto sestavených osmičkách se hraje systémem každý s každým podle našich tabulek.
a) Jednotlivá kola:

1.
1-8
2-7
3-6
4-5

2.
2-8
1-7
3-5
4-6

3.
2-5
3-7
1-6
4-8

KOLO
4.
2-6
3-8
1-5
4-7
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5.
2-3
6-8
1-4
5-7

6.
2-4
6-7
5-8
1-3

7.
7-8
5-6
3-4
1-2

b) Velké finále:

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

VELKÉ FINÁLE
600 bodů
5. místo
560 bodů
6. místo
520 bodů
7. místo
480 bodů
8. místo

440 bodů
400 bodů
360 bodů
320 bodů

K tomuto umístění se připočítává 20 bodů za účast a každé vítězství ve skupině.
c) Malé finále:

9. a 10. místo
11. a 12. místo
13. a 14. místo
15. a 16. místo

MALÉ FINÁLE
250 bodů
17. - 19. místo
240 bodů
21. - 24. místo
230 bodů
25. - 28. místo
220 bodů
29. - 32. místo

140 bodů
130 bodů
50 bodů
40 bodů

K tomuto umístění se připočítává 10 bodů za účast a každé vítězství ve skupině.
čl. 13) BODOVÁNÍ PASIVNÍCH ČLENŮ
Členům, kteří se z jakéhokoliv důvodu nezúčastnili žádného turnaje v běžném roce bude
připsáno 100 bodů. Stejný postup se zvolí u hráčů, kteří získali na turnajích méně než 100 bodů.
čl. 14) SHODA BODŮ
a) Pro nasazování do skupin
Dojde-li po některém turnaji u dvou nebo více hráčů ke shodě bodů, rozhoduje pro nasazení
do skupin na příštím turnaji: umístění na předcházejících turnajích. Při vynechaném turnaji se hráči
počítá poslední místo. Menší součtové číslo je lepší. Pokud je součtové číslo stejné, rozhodne los za
přítomnosti hráčů, kterých se to týká. Jedině při shodě bodů po prvním turnaji rozhodne žebříček
loňského roku, případně los.
b) Postup ze skupin při rovnosti bodů
Při rovnosti bodů ve skupině, u dvou hráčů rozhoduje jejich vzájemné střetnutí. U tří hráčů
rozhoduje o pořadí jejich vzájemné zápasy. Při rovnosti získaných bodů, následuje poměr setů, dalším
kritériem je poměr míčků. Při stejném poměru míčků rozhoduje los za přítomnosti těchto hráčů.
c) Shoda bodů pro zařazení do osmiček TM
Po odečtení bodů z jednoho nejhoršího turnaje při účasti na všech turnajích nebo bez odečtu
bodů při jejich neúčasti, dojde-li ke shodě bodů rozhoduje: součet umístění na jednotlivých a
započítaných turnajích. Při vynechaném turnaji se hráči počítá poslední místo. Menší součtové číslo je
lepší. Pokud i toto číslo by bylo shodné, rozhodne los za přítomnosti obou hráčů.
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d) Shoda bodů v osmičkách při TM
Při rovnosti bodů u dvou hráčů, rozhoduje jejich vzájemný zápas. Například při rovnosti bodů
u tří až sedmi hráčů, sestaví se nejprve tabulka všech těchto účastníků. Jelikož počet bodů je stejný,
rozhoduje nejprve poměr setů (4:3 je lepší než 5:4). V případě jakékoliv rovnosti setů 4:4 nebo 7:7,
nebo dvakrát i vícekrát např. 6:7, rozhoduje pouze mezi těmito hráči poměr míčků. I po této
shodnosti bude následovat los za přítomnosti těchto hráčů.
e) Shoda bodů pro konečné pořadí ve Velké ceně ČMKV
Po všech započtených turnajích a se získanými body za TM, rozhoduje při shodě bodů lepší
umístění TM
f) Při shodě umístění v soutěži o nejúspěšnějšího hráče a hráčku na jednotlivých turnajích
Ke shodě umístění může dojít pouze mezi 3. a 4. místem. Tam, kde je mezi těmito místy
bodový rozdíl, započítává se pouze 3. místo. V případě rovnosti bodů se započítávají obě místa po
jednom bodě.
g) Po roční bodové shodě při součtu o nejlepšího hráče a hráčku
Dojde-li ke shodě bodů na prvním místě, rozhodne věk hráče ve prospěch staršího. Je-li shoda
bodů na druhém místě, všichni se vyhlásí druzí a třetí nebude vyhlášeno. Při shodě na třetím místě,
vyhlásí se více třetích míst.
čl. 15) CENY
a) Ceny na jednotlivých turnajích
Ceny na jednotlivých turnajích nebudou z finančních důvodů udělovány. S každým
pořadatelem našich turnajů bude uzavřena vzájemná dohoda. Pořadatelé podle svého uvážení či v
rámci dohody mohou předávat drobné ceny, suvenýry či diplomy.
b) Ceny po závěrečném TM
Po závěrečném TM obdrží věcné ceny nebo finanční poukázky a diplomy vždy prvních osm
hráčů každé kategorie a vítěz MF na TM. První čtyři hráči každé kategorie obdrží medaile a vítězové
ještě putovní poháry.
Od roku 1992 udělujeme putovní poháry: Fair play, Pro nejstaršího hrajícího hráče a hráčku a
Pro nejstaršího člena. Od roku 1999 putovní poháry: Pro nejúspěšnějšího hráče a hráčku (dříve
nejlepšího) a od roku 2002 putovní pohár Pro nejúspěšnějšího zahraničního hráče (dříve nejlepšího).
c) Pravidla pro udělení sedmi putovních pohárů běžného roku
Držitelé pohárů Fair play vybírá výbor ČMKV, buď za mimořádný čin roku nebo za
dlouholetou mimořádně čestnou činnost v ČMKV. U pohárů pro nejstaršího hrajícího hráče a hráčku
se předpokládá účast na nejméně polovině turnajů. Jednoznačné je předávání poháru pro nejstaršího
člena, rozhoduje výhradně datum narození. Body pro udělení pohárů pro nejúspěšnějšího hráče,
hráčku a nejúspěšnějšího zahraničního hráče se započítávají takto:
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Na běžném turnaji:
1.místo = 3 body,

2.místo = 2 body,

3.místo = 1 bod.

2.místo = 4 body,

3.místo = 2 body.

Na TM:
1.místo = 6 bodů,

Vítězem bude ten, kdo v součtu všech turnajů a TM získá nejvíce bodů. Pro naši statistiku
budeme vyhlašovat každoročně nejméně tři nejlepší hráče v kategorii mužů i žen. Vítěz dostane
prémii 300 bodů, druhý 200 bodů a třetí 100 bodů. Nejúspěšnějšího zahraničního hráče budeme
vyhlašovat pouze jednoho, a to vítěze, který získá prémii 200 bodů.
Tyto body se těmto nejlepším hráčům a hráčkám budou započítávat pouze do dlouhodobé
soutěže jednotlivců. Jména všech sedmi držitelů putovních pohárů budou každoročně vyryta na
pohárových podstavcích. Všechny putovní poháry musí být vráceny výboru ČMKV v září příštího roku.
d) Převzetí cen za Velkou cenu ČMKV běžného roku
Ceny se předávají vždy po skončení TM. Pokud některý hráč ze závažných důvodů nebude
osobně přítomen na slavnostním aktu, pošlou se mu jen medaile a finanční poukázky. Diplomy se
neposílají, a pokud jsou ještě věcné ceny, tak se předají dalšímu přítomnému hráči podle celkového
pořadí. Je pochopitelně možné, pověřit někoho k převzetí těchto cen.
čl. 16) CELKOVÍ VÍTĚZOVÉ VELKÉ CENY ČMKV
Hráči s největším počtem bodů za jednotlivé započítané turnaje a TM jsou vítězi Velké ceny
ČMKV běžného roku a stávají se mistry ČMKV. Ve všech kategoriích obdrží mimo výše uvedených cen
ještě putovní pohár, který rovněž převezmou při slavnostním ceremoniálu po TM. Poháry budou mít
ve svém vlastnictví do září následujícího roku. Potom je opět vrátí výboru ČMKV, který zařídí vyrytí
jmen vítězů na pohárové podstavce. Za poškozený pohár bude naúčtována oprava, za ztrátu 1.500Kč.
čl. 17) MEDAILE
Od roku 1982 jsou výborem ČMKV udělovány medaile v šesti druzích.
a) Za dosažení bodů
Za nejméně 10.000 a dále vždy za dalších 10.000 bodů. Všechny získané body se každému
členovi od roku 1982 sčítají.
b) Za věrnost ČMKV
Nejdříve za 10 roků a dále vždy za každých dalších 5 roků. Členství se započítává od roku
1982. Počítá se každý rok, ve kterém byly zaplaceny členské příspěvky, nepřihlíží se na počet
turnajových startů.
c) Za zásluhy o ČMKV
Čestná stříbrná medaile bude udělována výborem ČMKV, osobám nebo kolektivům za
mimořádné zásluhy o klub, bez ohledu na členství v našem klubu.

14

d) Čestný předseda
Předseda ČMKV, který dokončil nejméně jedno dvouleté volební období, bude při odchodu z
funkce vyznamenán zlatou medailí s titulem "Čestný předseda".
e) Čestný člen
Tímto titulem mohou být odměněni členové výboru při odchodu z funkce nebo jiní dlouholetí
členové našeho klubu. S titulem se předává stříbrná medaile. Se všemi zde uvedenými medailemi se
vždy předávají i diplomy. Medaile jsou očíslovány a evidovány. Slavnostní předání medailí pod
písmeny "b", "c", případně "d" a "e" se uskuteční vždy na VHK. Podle písmena "a" na některém
jarním turnaji následujícího roku.
čl. 18) ZMĚNY V HŘ
Změny v HŘ mohou být odsouhlaseny pouze nadpoloviční většinou účastníků VHK.
čl. 19) PLATNOST HŘ
Toto vydání má platnost od 1. 1. 2010 a všechny předcházející HŘ se tímto ruší.

Za výbor ČMKV
předseda
Lumír Ruzha

POUŽITÉ ZKRATKY A TERMÍNY V ORGANIZAČNÍM A HERNÍM ŘÁDU
ČAST
čl.
ČMKV
ČP
Hráči
HŘ
ITTF
KO
KŘT
MF

Česká asociace stolního tenisu
článek
Českomoravský klub veteránů
členské příspěvky
Hráči a hráčky
Herní řád
Mezinárodní federace stolního tenisu
Vylučovací systém
Komise řízení turnajů
Malé finále

ME
MS
OŘ
OHŘ
RK
SHV
TM
VF
VHK
VK

Mistrovství Evropy
Mistrovství světa
Organizační řád
Organizační a Herní řád
Revizní komise
Světové hry veteránů
Turnaj mistrů
Velké finále
Valná hromada klubu
Volební komise

NA SESTAVENÍ TOHOTO OHŘ SE PODÍLELI:
Dušan Molitoris, Lumír Ruzha, Zdeněk Souček, Pavel Smolík, Ing. Vlasta Svobodová, Bohuslav Šilhán,
MUDr. Jaromír Škubal
Autorem nasazovacích tabulek pro skupiny (varianta A) a žebříčků pro KO systém je Václav Bednář.
Autorem nasazovacích tabulek pro skupiny (varianta B) je Zdeněk Souček.

15

Příloha HŘ číslo 1
VARIANTA "A" a "B" PRO NASAZENÍ DO SKUPIN
POČET
HRÁČŮ

POČET
SKUPINY
SKUPIN

1-6

1

7-8

2

9 - 12

3

13 - 16

4

17 - 20

5

21 - 24

6

25 - 28

7

29 - 32

33 - 36

8

9

A
B
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Varianta A

Varianta B

1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 4, 5, 8
2, 3, 6, 7
1, 6, 7, 12
2, 5, 8, 11
3, 4, 9, 10
1, 8, 9, 16
2, 7, 10, 15
3, 6, 11, 14
4, 5, 12, 13
1, 10, 11, 20
2, 9, 12, 19
3, 8, 13, 18
4, 7, 14, 17
5, 6, 15, 16
1, 12, 13, 24
2, 11, 14, 23
3, 10, 15, 22
4, 9, 16, 21
5, 8, 17, 20
6, 7, 18, 19
1, 14, 15, 28
2, 13, 16, 27
3, 12, 17, 26
4, 11, 18, 25
5, 10, 19, 24
6, 9, 20, 23
7, 8, 21, 22
1, 16, 17, 32
2, 15, 18, 31
3, 14, 19, 30
4, 13, 20, 29
5, 12, 21, 28
6, 11, 22, 27
7, 10, 23, 26
8, 9, 24, 25
1, 18, 19, 36
2, 17, 20, 35
3, 16, 21, 34
4, 15, 22, 33
5, 14, 23, 32
6, 13, 24, 31
7, 12, 25, 30
8, 11, 26, 29
9, 10, 27, 28

1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 3, 6, 8
2, 4, 5, 7
1, 4, 8, 12
2, 6, 9, 10
3, 5, 7, 11
1, 7, 12, 14
2, 8, 11, 13
3, 5, 10, 16
4, 6, 9, 15
1, 9, 13, 17
2, 8, 14, 15
3, 7, 15, 20
4, 6, 11, 19
5, 10, 12, 18
1, 11, 15, 21
2, 10, 16, 20
3, 9, 17, 19
4, 8, 18, 24
5, 7, 13, 23
6, 12, 14, 22
1, 13, 17, 25
2, 12, 18, 24
3, 11, 19, 23
4, 10, 20, 22
5, 9, 21, 28
6, 8, 15, 27
7, 14, 16, 26
1, 15, 19, 29
2, 14, 20, 28
3, 13, 21, 27
4, 12, 22, 26
5, 11, 23, 25
6, 10, 24, 32
7, 9, 17, 31
8, 16, 18, 30
1, 17, 21, 33
2, 16, 22, 32
3, 15, 23, 31
4, 14, 24, 30
5, 13, 25, 29
6, 12, 26, 28
7, 11, 27, 36
8, 10, 19, 35
9, 18, 20, 34

16

POČET
HRÁČŮ

POČET
SKUPINY
SKUPIN

37 - 40

10

41 - 44

11

45 - 48

12

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Varianta A

Varianta B

1, 20, 21, 40
2, 19, 22, 39
3, 18, 23, 38
4, 17, 24, 37
5, 16, 25, 36
6, 15, 26, 35
7, 14, 27, 34
8, 13, 28, 33
9, 12, 29, 32
10, 11, 30, 31
1, 22, 23, 44
2, 21, 24, 43
3, 20, 25, 42
4, 19, 26, 41
5, 18, 27, 40
6, 17, 28, 39
7, 16, 29, 38
8, 15, 30, 37
9, 14, 31, 36
10, 13, 32, 35
11, 12, 33, 34
1, 24, 25, 48
2, 23, 26, 47
3, 22, 27, 46
4, 21, 28, 45
5, 20, 29, 44
6, 19, 30, 43
7, 18, 31, 42
8, 17, 32, 41
9, 16, 33, 40
10, 15, 34, 39
11, 14, 35, 38
12, 13, 36, 37

1, 19, 23, 37
2, 18, 24, 36
3, 17, 25, 35
4, 16, 26, 34
5, 15, 27, 33
6, 14, 28, 32
7, 13, 29, 31
8, 12, 30, 40
9, 11, 21, 39
10, 20, 22, 38
1, 21, 25, 41
2, 20, 26, 40
3, 19, 27, 39
4, 18, 28, 38
5, 17, 29, 37
6, 16, 30, 36
7, 15, 31, 35
8, 14, 32, 34
9, 13, 33, 44
10, 12, 23, 43
11, 22, 24, 42
1, 23, 27, 45
2, 22, 28, 44
3, 21, 29, 43
4, 20, 30, 42
5, 19, 31, 41
6, 18, 32, 40
7, 17, 33, 39
8, 16, 34, 38
9, 15, 35, 37
10, 14, 36, 48
11, 13, 25, 47
12, 24, 26, 46

Poznámky :
V případě většího počtu hráčů než 48 lze pokračovat
naprosto stejným způsobem. Platí ale jen varianta A.
Podle rozhodnutí VHK ze dne 3. 11. 2006 platí :
Varianta A pro 1, 3, 4, 6 a 7. turnaj
Varianta B pro 2, a 5. turnaj

Příloha HŘ číslo 2
NASAZOVACÍ ŽEBŘÍČKY ZE SKUPIN PRO KO SYSTÉM
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