Středočeský svaz stolního tenisu

Směrnice STSST č.1/2016
Pravidla pro sestavení žebříčku a nasazovacího žebříčku (krajského OPEN Tour)
mládeže Středočeského kraje
Žebříček za celé závodní období
V žebříčku za celé závodní období jsou nejdříve uvedení hráči/ky v pořadí dle
konečného republikového žebříčku (směrodatné je umístění do 50. místa u chlapců a do 30.
místa u dívek) a dále dle konečného krajského bodového pořadí na Open Tour mládeže a
krajských přeborech jednotlivců, nebo na základě výsledků v dlouhodobých soutěžích
dospělých. Hráči/ky budou zařazeni do kategorií dorost, starší žactvo a mladší žactvo.
Kritéria sestavení nasazovacího žebříčku krajského OPEN Tour
1) Do prvního nasazovacího žebříčku budou zařazeni hráči/ky, kteří o to do termínu uvedeném
v rozpise krajského OPEN Tour zažádají.
2) Hráči/ky neumístění v bodovém pořadí krajského OPEN Tour za minulou sezonu mohou
být zařazeni na základě umístění na žebříčcích mládeže ČR nebo svých výsledků v
dlouhodobých soutěžích dospělých (uvedou odkaz v žádosti o zařazení).
3) Hráči budou seřazeni na základě výsledků z uplynulé sezony v následujícím pořadí:
kritérium kategorie

umístění na žebříčku na ČR

1.

dorostenci

1. - 20.

2.

dorostenky

1. - 5.

3.

starší žáci

1. - 10.

4.

dorostenci

21. - 40.

5.

dorostenky

6. - 10.

6.

starší žáci

11. - 20.

7.

dorostenci

41. - 50.

8.

dorostenky

11. - 20.

9.

prvních 10 hráčů bodového pořadí StčOTM za uplynulou sezónu, pokud nesplňují
kritérium 1. – 8.

10.

starší žákyně

1. - 5.

11.

starší žáci

21. - 30.

12.

dorostenky

21. - 30.

13.

starší žákyně

6. - 10.

14.*
ostatní hráči/ky od 11. místa bodového pořadí
*na základě výsledků v dlouhodobých soutěžích dospělých může být hráč zařazen i výše
pokud neodehrál odpovídající počet započítávaných turnajů, dle rozhodnutí KM STSST

Kritéria sestavení průběžného nasazovacího žebříčku
1) Nasazeni budou hráči splňující výše uvedená kritéria umístění v bodech 1. - 13. Kromě
bodu 9. bude brán zřetel na aktuální žebříčky mládeže ČR.
2) Ostatním hráčům se bude pro 2. a 3. turnaj pořadí počítat ze součtů tří hodnot (první
nasazovací žebříček a skutečné umístění na turnajích), pro 4. a 5. turnaj dle aktuálního
bodového pořadí:
Na 1. turnaj
Na 2. turnaj

nas. č. 1
2 x nas. č. 1 + pořadí na 1. turnaji

nebo

3 x nas. č. 1
Na 3. turnaj

1 x nas. č. 1 + pořadí na 1. turnaji + pořadí na 2. turnaji

nebo

2 x nas. č. 1 + pořadí na 1. turnaji nebo pořadí na 2.
turnaji

nebo

3 x nas. č. 1
Na 4. turnaj

BP3

Na 5. turnaj

BP4

Bodové pořadí (krajský OPEN Tour)
V bodovém pořadí č. 1 - č. 5 jsou uvedeni hráči/ky dle výsledků dosažených ve
dvouhře na krajském OPEN Tour v daném závodním období:
BP0

nas. č. 1

BP1

1. kolo

BP2

1. kolo

+ 2. kolo

BP3

1. kolo

+ 2. kolo + 3. kolo

BP4

1. kolo

+ 2. kolo + 3. kolo

+ 4. kolo

BP5

1. kolo

+ 2. kolo + 3. kolo

+ 4. kolo

- 1 x min.
- 2 x min.
+ 5. kolo

- 2 x min.

3) Do nasazovacího žebříčku může být v průběhu sezony zařazen hráč na základě
divoké karty udělené Komisí mládeže za podmínek uvedených v rozpisu krajského OPEN
Tour.

Schválením této směrnice se ruší Směrnice STSST č.6/2014.
Schváleno: VV STSST dne 20. 9. 2016
Platnost: ode dne schválení

