
DOTAZNÍK PRO VYHODNOCENÍ AKTIVNÍ MLÁDEŽE MSSST 

V SEZÓNĚ 2022/2023 

 
V sezóně 2022/2023 se zásady hodnocení aktivní mládeže řídí Soutěžním řádem stolního tenisu platným od 

1. července 2021, vydanými doplňky a doplněním 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 musí mít zaregistrovány aktivní hráče (hráče s aktivní registrací) věkové kategorie mládeže (U11 – 

U21): 

      - 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 

4. Start v minimálně 4 hráčů v 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.  

Vyhodnocení provede KM MSSST na základě dostupných informací (výsledků MČR, BTM, KBTM, 

RBTM a mistrovských soutěží družstev dospělých a mládeže ČAST, MSSST a regionálních svazu 

uvedených ve STISU. 

Výsledky vyhodnocení budou zveřejněny ve Zpravodaji MSSST.  

K výsledků vyhodnocení mohou oddíly, kluby vznášet připomínky u KM MSSST a to e-mailem, do termínu 

stanoveného VV  MSSST, na adresu KM MSSST.  e-mail :  kmmssst@mssst.cz     

 

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. 

 

 

 
Schváleno VV MSSST dne 25. srpna 2022 


