Regionální svaz stolního tenisu Mladá Boleslav

Směrnice RSST MB č.1/2017
Pravidla pro sestavení žebříčku, bodového pořadí a regionálního poháru
mládeže regionu Mladá Boleslav
Žebříček za celé závodní období
V žebříčku za celé závodní období dané kategorie jsou nejdříve uvedeni hráči v pořadí dle
aktuálního krajského žebříčku mládeže (směrodatné je umístění do 60. místa) a dále hráči
dle regionálního BP č.6.
Nasazovací žebříček
V nasazovacím žebříčku jsou nejdříve uvedeni hráči v pořadí dle aktuálního krajského
žebříčku mládeže (směrodatné je umístění do 60. místa) a dále hráči dle aktuálního
regionálního bodového pořadí.
Regionální pohár
Regionální pohár je dlouhodobá soutěž pěti BTM. Pořadí regionálního poháru je dáno
pořadím dle aktuálního BP. Osm nejvýše umístěných hráčů v konečném pořadí
regionálního poháru (BP č.5) obdrží diplomy, poháry a poukázky. Nejlepší hráči každé
věkové kategorie (mladší žáci a mladší žákyně, starší žáci a starší žákyně, dorostenci a
dorostenky) získávají titul „Vítěz regionálního poháru regionu Mladá Boleslav ve stolním
tenise“ a obdrží diplom, plaketu a putovní pohár.
Bodové pořadí
V bodovém pořadí č.0 jsou uvedeni hráči dle bodového pořadí č.5 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.6 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 = 1.BTM
BP č.2 = 1.BTM + 2.BTM
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 - 2x min. + RPj*)
*) RPj započítány (neodečítají se)

V případě shodného počtu bodů dle BP je pro určení pořadí dále rozhodující celkový
součet bodů z BTM.
Schválením této směrnice se ruší Směrnice RSST MB č.1/2014.
Schváleno: VV RSST MB dne 11.9.2017
Platnost: ode dne schválení

