
DOTAZNÍK PRO VYHODNOCENÍ AKTIVNÍ MLÁDEŽE MSSST 

V SEZÓNĚ 2015/2016 
V sezóně 2015/2016 se zásady hodnocení aktivní mládeže řídí Soutěžním řádem stolního tenisu platným od 

15. května 2011, vydanými doplňky a doplněným MSSST o podmínku zahrnující RBTM a výkladem 

upřesňujícím použité pojmy. 

Pro start družstev dospělých v soutěžích řízených MSSST platí SŘ ST Článek 322.01 Podmínky pro účast, 

který obsahuje bod c: 

c) Oddíl (klub) musí mít zaregistrovány aktivní hráče věkové kategorie mládeže (ml. žactvo, st. žactvo, 

dorost): 

      - při účasti jednoho až čtyř družstev v soutěžích v tomto článku nejméně 4 hráče 

- při účasti pěti družstev, 5 hráčů a při každém dalším družstvu, 1 hráč navíc do 1 maximálního 

počtu 8 hráčů 
Počet družstev oddílu (klubu) je dán součtem všech družstev oddílu (klubu), které má oddíl (klub) v dlouhodobých soutěžích družstev 

dospělých. 

Vyhodnocování aktivní mládeže příslušeného oddílu (klubu) provádí ten řídící svaz, jemuž oddíl (klub) odvádí evidenční poplatky. Oddíly 

(kluby) odvádí evidenční poplatky svazu v jehož soutěžích, soutěžích které řídí, startuje nejvyšší družstvo daného oddílu (klubu). 
 

Hráč, aby byl považován za aktivního, musí splnit alespoň jednu ze tří (MSSST čtyř) možností: 

1. Alespoň 50% startů v dlouhodobé soutěži družstev (v soutěžích dospělých nebo mládeže). 

2. Alespoň tři starty na jednorázových soutěžích – okresní a krajské přebory jednotlivců, BTM (krajské i 

republikové), jednorázové přebory družstev. 

3. Start na M-ČR, nebo na Žebříčkovém turnaji ČR nebo na finále KT ČR. 

4. Start v minimálně 4 regionálních, okresních bodovacích turnajích – RBTM (tato podmínka platí 

pouze v rámci MSSST). 

Tyto okresní bodovací turnaje musí být RSST nahlášeny KM MSSST. RSST musí KM MSSST zaslat rozpis a pak průběžně kompletní výsledky 

těchto BTM. KM MSST zveřejní termíny a místa konání těchto BTM ve svém sportovním kalendáři.  

Start -  hráč nastoupí a odehraje alespoň jeden zápas v mistrovském utkání družstev, za start je považováno uvedení hráče 

v zápisu o utkání a to i v případě, že střídal a jeho zápas se nehrál 

Zápas -  zápas ve dvouhře, nebo čtyřhře 

Utkání - utkání mezi družstvem „A“ a družstvem „X“ 

Vyhodnocení se bude provádět po skončení sezóny dotazníkem, ve kterém oddíly uvedenou, který bod a 

jakým způsobem, hráči uvedení v dotazníku splnili. 

Při nedodržení těchto zásad bude udělena pokuta, případně při opakovaném nedodržení může být 

družstvo vyloučeno ze soutěže. 

Pokuta za nesplnění těchto podmínek je 500,-Kč za jednoho hráče. 

ZPŮSOB VYHODNOCOVÁNÍ: 
Uveďte u potřebného počtu hráčů tyto údaje (chybějící, nebo nesprávně uvedené mohou ovlivnit 

správnost vyhodnocení): 

1. Příjmení a jméno 

2. Datum narození 

3. Oddílovou, klubovou příslušnost 

4. Údaje potřebné pro vyhodnocení! Postačí uvést pouze ten bod, kde hráč splňuje podmínky: 

ad1)  uveďte zkrácený název soutěže, počet skutečně odehraných startů v dané soutěži a maximální 

možný počet startů k odehrání v dané soutěži (např.: OPI dr. dosp. při 12 družstvech, 

dvoukolově = OPI 12/22, OP dr. sž. při 6 družstvech, jednokolově = OPdrsž 10/15, v případě, 

že hráč v některých utkáních nastoupil ve dvouhře a v některých jen ve čtyřhře, je zapotřebí 

tyto utkání jmenovitě uvést) 

ad2)  uveďte zkrácené názvy těchto soutěží (OP (RP) sž. j., KP sž. j., 2xKBTM, 3xBTM) 

ad3)  uveďte zkrácené názvy těchto soutěží (M-ČR, ŽT, KT) 

ad4)  uveďte zkrácené názvy těchto soutěží a počet startů (4xRBTM)  
 

Pokud jsou údaje potřebné ke stanovení aktivity hráčů získané z okresních soutěžích a tyto nejsou oficiálně 

dostupné (STIS), může KM MSSST požadovat potvrzení od RSST (v případech, že KM MSSST nevlastní 

dostatečné podklady pravidelně zasílané z  okresu). 

Vyplněný dotazník se posílá e-mailem, do termínu stanoveného VV  MSSST, na adresu předsedy KM 

MSSST  p. Bednáře.  e-mail :  obednar@email.cz     

  Jiří OLBRICHT v. r. 



     předseda  MSSST 

 

Moravskoslezský Svaz Stolního Tenisu v Ostravě 
 

 

DOTAZNÍK PRO VYHODNOCENÍ AKTIVNÍ MLÁDEŽ V 

 SEZÓNĚ 2015/2016 
 

 

Oddíl, klub:  ………………………………………………………………………………….. 
 

 

 
Příjmení, jméno narozen 

data pro vyhodnocení (uvést pouze vyhovující 

kritérium) 

Vzor Novák Karel 15. 5. 1997 M-ČR, 3xKBTM, 4xRBTM, P-K, P-R, OPI 56/80*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

 

 

ZPŮSOB VYHODNOCOVÁNÍ: 

 

Uveďte u potřebného počtu hráčů tyto údaje (chybějící, nebo nesprávně uvedené mohou ovlivnit správnost vyhodnocení): 

1. Příjmení a jméno 

2. Datum narození 

3. Oddílovou, klubovou příslušnost 

4. Údaje potřebné pro vyhodnocení! Postačí uvést pouze ten bod, kde hráč splňuje podmínky: 

 ad1) uveďte zkrácený název soutěže, počet skutečně odehraných startů v dané soutěži a maximální možný počet startů k 

odehrání v dané soutěži (např.: OPI dr. dosp. při 12 družstvech, dvoukolově = OPI 12/22, OP dr. sž. při 6 družstvech, 

jednokolově = OPdrsž 10/15, v případě, že hráč v některých utkáních nastoupil ve dvouhře a v některých jen ve 

čtyřhře, je zapotřebí tyto utkání jmenovitě uvést) 

 ad2)  uveďte zkrácené názvy těchto soutěží (OP (RP) sž. j., KP sž. j., 2xKBTM, 3xBTM) 

 ad3)  uveďte zkrácené názvy těchto soutěží (M-ČR, ŽT, KT) 

 ad4)  uveďte zkrácené názvy těchto soutěží a počet startů (4xRBTM)  

 

Start -  hráč nastoupí a odehraje alespoň jeden zápas v mistrovském utkání družstev, za start je považováno uvedení hráče 

v zápisu o utkání a to i v případě, že střídal a jeho zápas se nehrál 

Zápas -  zápas ve dvouhře, nebo čtyřhře 

Utkání - utkání mezi družstvem „A“ a družstvem „X“ 

 

Vyplněný dotazník se posílá e-mailem, do termínu stanoveného VV  MSSST, na adresu předsedy KM 

MSSST  p. Bednáře.  e-mail :  obednar@email.cz     

  Jiří OLBRICHT v. r. 
     předseda  MSSST 


