ZÁSADY PRO TVORBU KRAJSKÝCH ŽEBŘÍČKŮ MLÁDEŽE 2022/23
V sezóně 2022/23 budeme pokračovat v obdobném systému bodování jako v uplynulých
sezónách. Systém není jistě dokonalý, ale snaží se zahrnout všechny krajské a republikové akce, a
to na základě předem známého hodnocení. Snahou je přitom vytvořit co nejjednodušší systém
bodování a hodnocení.
ZKSST sestavuje žebříčky mládeže všech kategorií na základě zisku bodů na jednotlivých
bodovaných akcích. V sezóně 2022/23 to budou tyto akce:
A. Bodovací turnaje:
1. BTM ČAST (6 turnajů)
2. Krajské bodovací turnaje – KrBTM (8 turnajů)
B. Mistrovství ČR a turnaje organizované ČAST:
1. Mistrovství ČR - M-ČR
2. Kontrolní turnaj – KT U13
Hodnota získaných bodů na jednotlivých akcích podle umístění je uvedena v tabulkách
v dokumentech „Body BTM 22-23“ a „Body BTM 22-23 - nejml.“. Hodnocení slouží
především k závěrečnému sestavování krajských žebříčků mládeže.
Pro pořadí na žebříčku se každému hráči počítá 5 nejlepších výsledků z výše uvedených
akcí.
Do konečného žebříčku budou zahrnuti pouze ti hráči, kteří se zúčastní minimálně 3 z výše
uvedených turnajů.

KRAJSKÉ PŘEBORY MLÁDEŽE JEDNOTLIVCŮ – KRAJSKÉ BODOVACÍ
TURNAJE MLÁDEŽE
Přebory kraje jednotlivců mládeže budou organizovány jako v sezóně 2021/22 jako dlouhodobá
soutěž složená z 8 turnajů (KrBTM). Hodnotit se bude 5 nejlepších výsledků. Hráči na 1.-6.místě
v jednotlivých věkových kategoriích obdrží diplomy. Hráči na 1.-3.místě získávají medaili a hráči
s nejvyšším počtem redukovaných bodů získávají titul „Přeborník Zlínského kraje ve stolním
tenisu pro rok 2022" a pohár. Podle umístění v konečném bodovém pořadí bude provedena
nominace na M-ČR mládeže v příslušné kategorii podle kvót určených ČAST (1 chlapec + 1
dívka). (Kategorie nejmladšího žactva se hrají pouze jako Krajské bodovací turnaje a budou na
závěr samostatně vyhodnoceny pouze v případě minimálně 4 účastníků či účastnic, kteří se
zúčastní minimálně 3 turnajů.)

KRAJSKÉ PŘEBORY MLÁDEŽE DRUŽSTEV
ZKSST bude hrát krajské přebory mládeže družstev v sezóně 2022/2023, jako jednorázovou
soutěž, s účastí 5 družstev. 4 místa obsadí družstva nominovaná RSST jednotlivých regionů
(okresní přeborníci) a 1 družstvo bude vybráno z přihlášených zájemců, podle průběžného
žebříčkového pořadí v kategorii staršího žactva a juniorů k 15.4.2023 (vybráno bude družstvo
s nejnižším součtem pořadí).
Bude se hrát systémem každý s každým.
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