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Pravidla pro sestavení žebříčku, bodového pořadí a regionálního poháru mládeže 

Žebříček za celé závodní období 

V žebříčku za celé závodní období dané kategorie jsou nejdříve uvedeni hráči v pořadí dle aktuálního 
krajského bodového pořadí mládeže ( směrodatné je umístění do 50.místa ) a dále hráči dle 
regionálního BP č.7. 

Nasazovací žebříček 

V nasazovacím žebříčku je nejdříve uvedeno pět nejlepších hráčů v pořadí dle aktuálního 
krajského bodového pořadí mládeže ( směrodatné je umístění do 50.místa ) a dále hráči dle 
aktuálního regionálního bodového pořadí. Pokud se na BTM nepřihlásí hráč z prvních pěti 
krajského bodového pořadí, bude do pětice doplněn další hráč v pořadí, splňující stanovenou 
podmínku do 50.místa. 

Regionální pohár 

Regionální pohár je dlouhodobá soutěž šesti BTM. Pořadí regionálního poháru je dáno pořadím 
dle aktuálního BP. Deset nejvýše umístěných hráčů v konečném pořadí regionálního poháru 
( BP č.6. ) obdrží diplomy, poháry a poukázky. Nejlepší hráči a hráčky věkových kategorií U13, U15 
a U19 získávají titul „Vítěz regionálního poháru regionu Mladá Boleslav ve stolním tenise 
2021/2022“ a obdrží diplom a pohár. 

Bodové pořadí 

V bodovém pořadí č.0 pro 1.BTM jsou uvedeni hráči dle BP č.6 za předcházející závodní období, 
bez hráčů přecházejících do vyšší věkové kategorie a bez hráčů přestupujících do oddílů mimo 
region Mladá Boleslav. 

V bodovém pořadí č.1 - č.7 jsou uvedeni hráči registrovaní v oddílech regionu Mladá Boleslav dle 
výsledků dosažených ve dvouhře na regionálních turnajích mládeže v daném závodním období : 

BP č.1 = 0.BP + 1.BTM 
BP č.2 = 0.BP : 4 + 1.BTM + 2.BTM - 1x min. 
BP č.3 = 1.BTM + 2.BTM + 3.BTM - 1x min. 
BP č.4 = 1.BTM + 2.BTM + 3.BTM + 4.BTM - 1x min. 
BP č.5 = 1.BTM + 2.BTM + 3.BTM + 4.BTM + 5.BTM - 2x min. 
BP č.6 = 1.BTM + 2.BTM + 3.BTM + 4.BTM + 5.BTM + 6.BTM - 2x min. 
BP č.7 = 1.BTM + 2.BTM + 3.BTM + 4.BTM + 5.BTM + 6.BTM - 2x min. + RPj*) 
*) RPj započítány (neodečítají se) 

V případě shodného počtu bodů dle BP je dále pro určení pořadí rozhodující celkový součet bodů 
ze všech BTM. V případě shodného počtu bodů do desátého místa BP č.6 jsou dále pro určení 
pořadí rozhodující vzájemné zápasy dotčených hráčů odehrané během sezony na BTM 
( body, sety, los ). Pokud by k vzájemnému zápasu nedošlo, rozhodne nejlepší umístění dosažené 
v A-divizi během všech BTM, případně los. 

Schválením této směrnice se ruší Směrnice RSST MB č.1/2019. 

Schváleno: VV RSST MB dne 15.07.2021 
Platnost: ode dne schválení 
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