MoravskoSlezský Svaz Stolního Tenisu
METODIKA SESTAVOVÁNÍ ŽEBŘÍČKŮ MLÁDEŽE MSSST NA SEZÓNU
2013/2014
MSSST sestavuje žebříčky mládeže všech kategorií na základě částečného (redukovaného) součtů zisku
bodů na jednotlivých bodovaných akcích. Do žebříčku jsou započítávány výsledky vždy za jeden rok zpět, od
aktuální akce zpět do stejné akce před rokem. Z akcí v tomto časovém rozmezí se pak bude započítávat nadpoloviční
většina (1/2 polovina + 1 akce). Případné zásadní rozpory v umístění hráčů bude KM řešit individuálně. Jedná se
zejména o hráče dorostu, kteří z reprezentačních důvodu nemají dostatek výsledků.
Pro hodnocení se v sezóně 2013/2014 se jedná o tyto akce:
A. Bodovací turnaje:
1. BTM ČÁST (počet turnajů určuje ČÁST)
2. Krajské bodovací turnaje – KBTM (počet turnajů určuje MSSST)
3. Regionální bodovací turnaje – RBTM (počet turnajů určují jednotlivé RSST, doporučený počet turnajů
v regionu, pro zachování stejných podmínek, je minimálně 5).
- u KBTM se pro hodnocení započítává ½ + 1 z počtu pořádaných turnajů nejlepších bodových hodnocení za
rok
- u RBTM se pro hodnocení započítává ½ + 1 z počtu pořádaných turnajů ze všech okresů nejlepších
bodových hodnocení za rok
- u BTM ČÁST se pro hodnocení započítává ½ + 1 z počtu pořádaných turnajů nejlepších bodových
hodnocení za rok
- dívky hrají společně s chlapci a body se rozdělí podle umístění po rozdělení v jednotlivých věkových
kategoriích
- nejmenší možný počet účastníků (účastnic) při kterém se započítávají alespoň prvním dvěma body je 4 a to
nejméně ze dvou oddílů, klubů.
B. Mistrovství a přebory:
1. Mistrovství ČR - MČR
2. Přebor kraje - MSSST (nebo konečné bodové pořadí seriálu KBTM)
3. Přebory regionů – PR (nebo konečné bodové pořadí seriálu RBTM)
C. Turnaje:
1. Žebříčkový turnaj - ŽT
2. Kontrolní turnaj – TOP12
D. Dlouhodobé soutěž družstev okresu:
Protože některé regiony (okresy) nepořádají RBTM, ale dlouhodobou soutěž družstev žactva a dorostu budou
body přidělovány na základě úspěšnosti. Hodnota přidělených bodů se vypočítá jako násobek maximální hodnoty
redukovaných bodů získaných některým z hráčů hrajících RBTM a úspěšnosti daného hráče. Podmínkou je více
než 50% odehraných utkání.
Hodnota získaných bodů na jednotlivých akcích podle umístění je uvedena v přiložené tabulce "Bodové
hodnocení započítávaných akcí mládeže MSSST pro sezónu 2013/2014".
V rámci krajských soutěží jsou hráči bodování za každý KBTM samostatně. V regionálních bodovacích
turnajích – RBTM, pokud příslušný svaz nehraje jednorázové přebory, jsou hráči bodováni za konečné umístění v
rámci RBTM
Pro vyhodnocení regionálních přeborů, turnajů a soutěží družstev je zapotřebí ihned po skončení akce zaslat
předsedovi KM výsledkovou listinu nebo přehled úspěšnosti, která musí obsahovat příjmení, jméno, datum
narození, oddíl nebo klub hráče a jeho umístění na turnaji. Hráči u kterých nebudou známa tato data, nebo nebudou
registrování, nebudou zahrnuti do bodového pořadí, budou vedení mimo pořadí, za hráči kteří jsou registrováni.
Registrace hráčů je kontrolována podle evidenčních seznamů okresů tak, jak je RSST zaslali na MSSST.
Uvedený způsobu hodnocení slouží především k sestavování krajských žebříčků mládeže a tvorbě průběžného
bodového pořadí, podle kterého se nasazuje na krajských bodovacích turnajích.
Průběžný nasazovací žebříček mládeže MSSST vydaný k termínu nominace na M-ČR družstev slouží k sestavení
nominací družstev na M-ČR družstev v kategoriích dorostu a staršího žactva.
E. Nasazovací žebříček MSSST mládeže slouží pro nasazovaní na Krajských bodovacích turnajích mládeže a je
sestaven na základě pořadí daném:
1. Nejlepším dosaženým umístěním hráče na KBTM v posledním roce
2. V případě shodného nejlepšího umístění rozhoduje průměr umístění na všech turnajích v posledním roce.
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