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Systém Mistrovství ČR mládeže pro sezónu 2022/2023 

Mistrovství ČR jednotlivců – U13, U15, U19 

počet účastníků:  56 hráčů a 40 hráček 

nominační kritéria: 40 hráčů podle aktuálního Nasazovacího žebříčku ČR. 

ČR + 16 hráčů (14 hráčů - každý KSST nominuje 1 hráče + 1 hráč DK KM ČAST 

+ 1 hráč DK pro pořadatele (pouze v případě, že nemá nominovaného hráče, 

a to jak ze žebříčku, tak z kraje, hráč musí být členem pořádajícího klubu), 

případně další hráči podle Nasazovacího žebříčku ČR po posledním BTM ČR) 
 

24 hráček podle aktuálního Nasazovacího žebříčku ČR. 

ČR + 16 hráček (14 hráček - každý KSST nominuje 1 hráčku + 1 hráčka DK KM 

ČAST + 1 hráčka DK pro pořadatele (pouze v případě, že nemá nominovanou 

hráčku, a to jak ze žebříčku, tak z kraje, hráčka musí být členkou pořádajícího 

klubu), případně další hráči podle Nasazovacího žebříčku ČR po posledním 

BTM ČR) 
 

systém soutěže:  Vylučovací systém (dvouhry, čtyřhry, mixy) 

   Dvouhry 

- 24 hráčů nominovaných podle Nasazovacího žebříčku ČR bude nasazeno 

přímo do 3. kola 

- 24 hráček nominovaných podle Nasazovacího žebříčku ČR bude nasazeno 

přímo do 2. kola 

U13 

- všechny soutěže na 3 vítězné sety 

U15, U19 

- dvouhra žáků U15 a starších od 3. kola na 4 vítězné sety 

- dvouhra žákyň U15 a starších od 2. kola na 4 vítězné sety 

 

Ostatní soutěže na 3 vítězné sety. 

Hráči, kteří nepostoupí do osmifinále dvouher v kategoriích U13 a U15 hrají 

soutěže útěchy, a to poražení ve 3. kole chlapců a ve 2. kole dívek tzv. finále B 

(o 17. – 32. místo), ostatní hráči tzv. finále C (o 33. – 56. (40.) místo). 

V kategorii U19 se útěcha nehraje. 
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Mistrovství ČR družstev – U15, U19 

počet účastníků: -     16 družstev chlapců, 16 družstev dívek, 

- 2 družstva přímo nominovaná podle Nasazovacího žebříčku ČR po 

posledním BTM (nasazení družstev bude provedeno po prezenci v místě 

konání) 

- 14 družstev postupujících z KP (každý kraj 1 družstvo) 

- náhradníky určí KM, způsob bude uveden v rozpisu 

počet hracích dnů:  1 

systém soutěží: systém vylučovací  - tzv. progresivní k. o. – o konečné umístění 

systém utkání:  

chlapci  - utkání budou hrána ve tříčlenných družstvech, pořadí zápasů A v X, B v  

Y, C v Z, A v Y, B v X, do třetího vítězného bodu, sestavy volné 

dívky  - utkání budou hrána ve dvoučlenných družstvech, pořadí zápasů podle  

SŘ čl. 319 var. II do vítězného bodu. 

 

 

 

Poznámky: 
 

Opatření proti šíření Covid – 19 dle aktuálních vládních nařízení. 

 

V Brně dne 16. 10. 2022        Libor Svoboda 

KM ČAST 

 


