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Všeobecné pokyny k turnajům KŽT v Jihočeském kraji
Turnaje mládeže řízené JčKSST
Sezóna 2015-2016
Pro každý Krajský žebříčkový turnaj (KŽT) budou pořadatelem vydány speciální propozice
podobně jako pro Bodovací turnaje mládeže (BTM). Vzhledem k tomu, že se jedná o novinku při
pořádání krajských turnajů mládeže, JčKSST navíc vydává tyto Všeobecné pokyny platné pro
všechny turnaje KŽT kategorie mladší žactvo, starší žactvo a dorost v sezóně 2015-2016.
Všeobecné pokyny mohou být v průběhu sezóny 2015-2016 upraveny z rozhodnutí VV JčKSST.
Ve vztahu ke speciálním propozicím každého turnaje KŽT je nutné upřesnit zejména tyto body:
1. Přihlášky účastníků:
Pokud se přihlášený hráč bez řádné omluvy nezúčastní turnaje, bude na příštím turnaji KŽT
zařazen do skupiny o jeden stupeň nižší. Za řádnou omluvu se považuje:
- Účast na akci (trénink, soustředění, turnaj, reprezentace ČR) pořádané ČAST
- Reprezentace Jihočeského kraje (sport, kultura apod., nemusí se jednat o stolní tenis)
- Nepředvídaná nemoc – nutno volat pořadateli nejpozději do 8:00 hod. v den konání
turnaje
Pokud se přihlásí nasazený hráč, který se nezúčastnil předchozího turnaje KŽT na základě
řádné omluvy, bude zařazen do skupiny, do které podle nasazovacího žebříčku patří.
Pokud se přihlásí nasazený hráč, který se nezúčastnil předchozího turnaje KŽT bez omluvy,
bude zařazen do skupiny o jeden stupeň nižší.
2. Účast na turnaji:
V případě, že se turnaje nezúčastní některý nasazený hráč, posouvají se o jedno místo výše
všichni hráči zařazení v nasazovacím žebříčku za ním.
3. Počet skupin:
V případě většího počtu chlapců než 32 a dívek než 16 rozhodne hlavní rozhodčí o
vytvoření další skupiny (u chlapců V, u dívek III) se sníženým počtem chlapců ve skupině
IV (u dívek II). Další možností je spojení kategorie chlapců a dívek do této poslední
skupiny v případě, že by takto vzniklá skupina měla 6-8 účastníků. Body za výsledky v této
skupině se spočítají zvlášť pro kategorii chlapců a dívek.
Ve výjimečných případech může dojít k doplnění nejvýše jednoho hráče do skupiny IV (u
dívek II). Pak platí pořadí zápasů podle Bergerových tabulek pro 9-10 účastníků.
Počet hráčů ve skupinách musí být nejméně 6 a na tento počet se skupiny postupně odzadu
upraví.
4. Postupy a sestupy:
První dva hráči ze skupiny II a nižších postupují na příštím KŽT do vyšší skupiny.
Poslední dva hráči ze skupiny I a nižších sestupují na příštím KŽT do nižší skupiny.
V případě účasti nasazených hráčů, kteří se nezúčastnili předchozího turnaje KŽT
(omluveně či neomluveně), se počet postupujících a sestupujících hráčů ze skupin příslušně
upraví.
5. Body:
Za umístění na turnaji KŽT získají hráči body do tabulky turnajů BTM. Způsob bodování
turnajů KŽT je uveden níže.
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6. Způsob bodování:
Podle přihlášek do turnaje a prezentace účastníků před turnajem se hráči a hráčky rozdělí do
skupin po 8 účastnících, případně min. po 6 účastnících.
Vyjádří se bodová hodnota (BH) všech hráčů v turnaji.
Vypočítá se hodnota, o kterou se budou lišit body přidělené za pořadí hráčů v turnaji, takto:
- Vítěz skupiny I získá stejně bodů, jako je BH turnaje
- Vítěz skupiny II získá body stejné jako předposlední hráč skupiny I
- Vítěz skupiny III získá body stejné jako předposlední hráč skupiny II
- Toto platí pro každou následující skupinu
- Protože pro další turnaj KŽT postupují první 2 o skupinu výše a sestupují poslední 2
o skupinu níže, počet bodů vítěze nižší skupiny se bude rovnat počtu bodů prvního
sestupujícího z vyšší skupiny a počet bodů 2. postupujícího z nižší skupiny se bude
rovnat počtu bodů 2. sestupujícího z vyšší skupiny
- BH turnaje se vydělí počtem hráčů v turnaji, od kterého se odečte počet postupujících
hráčů, kteří mají stejně bodů jako hráči sestupující z vyšší skupiny
- Výsledkem je rozdíl, o který se budou postupně snižovat body hráčům za pořadí v
turnaji
- Příklad: BH turnaje je 1032 bodů, počet hráčů je 30. Budou sestaveny 3 skupiny po 8
hráčích, v poslední skupině bude 6 hráčů. Výpočtem 1032 : 24 = 43 zjistíme rozdíl, o
který se budou snižovat body hráčům za pořadí v turnaji. Dělitel 24 je o 6 menší než
počet hráčů 30, neboť z 3 nižších skupin bude postupovat celkem 6 hráčů, kteří získají
stejný počet bodů jako 6 hráčů sestupujících z vyšších skupin.
- Získané body: 1.hráč 1032 b., 2.hráč 989 b., 3.hráč 946 b., ……. 7.hráč 774 b., 8.hráč
731 b., 9.hráč (1. ve skupině II) 774 b., 10.hráč (2. ve skupině II) 731 b., 11.hráč 688 b.,
….., 15.hráč 516 b., 16.hráč 473 b., 17.hráč (1. ve skupině III) 516 b., 18.hráč (2. ve
skupině III) 473 b. atd. Poslední 30.hráč skončí se ziskem 43 bodů
- Pro rychlý výpočet získaných bodů se používá tabulka výpočtu ve formátu excel,
která bude k dispozici pro všechny pořadatele turnajů KŽT v Jihočeském kraji.
- Tuto tabulku nemusí pořadatel po skončení turnaje odevzdávat, KM JčKSST stačí
odevzdat pouze úplné výsledky turnaje.
7. Požadavky na organizační zajištění turnajů:
Vzhledem k vysokému počtu zápasů ve skupině (28 zápasů při 8 účastnících v jedné
skupině, 168 zápasů v 6 skupinách) je nutné zajistit hernu s min. 9 stoly. Zápasy ve 2
skupinách se postupně střídají na 3 stolech.
Pokud není možné zajistit tento počet stolů v jedné herně, je možné konání turnaje v jeden
den ve dvou hernách (např. Pedagog a Sokol CB) nebo rozdělení turnaje do dvou dnů.
8. Požadavky na hlášení výsledků:
Každý pořadatel, případně hlavní rozhodčí turnaje, zpracuje prezenční listinu a výsledkovou
listinu, které nejpozději do 2 dnů po ukončení turnaje předá KM JčKSST. Výsledková
listina musí obsahovat výsledky všech utkání a úplné pořadí hráčů v jednotlivých skupinách
Dále může být na turnaji vyvěšena bodová hodnota turnaje, kterou hlavní rozhodčí spočítá
standardním způsobem z bodových hodnot zúčastněných hráčů.
Body podle pořadí jednotlivých hráčů na turnaji KŽT spočítá KM JčKSST podle návodu
v bodě 6 těchto Pokynů. Vzhledem k náročnosti výpočtu není nutné, aby tyto body počítal
pořadatel nebo hlavní rozhodčí turnaje po jeho skončení.
Do tabulky celkového pořadí hráčů v jednotlivých kategoriích se budou započítávat body
z turnajů BTM, KŽT a TOP. Výsledky v této tabulce musí KM JčKSST aktualizovat
nejpozději do 4 dnů po skončení každého turnaje a zveřejnit je na www stránkách JčKSST.
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9. Doplnění pokynů k zařazení do skupin a postupu ze skupin (schváleno VV JčKSST 14. 9.)
-

Nasazení do skupin dorostenců na 1. turnaji KŽT 2015 v Soběslavi proběhne na základě
průběžného nasazovacího žebříčku dorostu, který po turnaji BTM na Pedagogu CB zpracuje
KM JčKSST v souladu s metodikou ČAST. Tím bude zajištěno zařazení těch mladších
žáků, kteří nejsou uvedeni v Nasazovacím žebříčku dorostu na 1. polovinu sezóny 20152016, do odpovídajících výkonnostních skupin.

-

Pro ostatní turnaje i kategorie mládeže platí zařazení hráčů do skupin podle Nasazovacího
žebříčku mládeže na 1. polovinu sezóny 2015-2016

-

Pokud je počet účastníků jedné kategorie ve skupině nižší nebo roven 3, postupuje do vyšší
skupiny pouze jeden účastník podle pořadí – platí pro smíšené skupiny chlapců a dívek.

-

Pokud je počet účastníků jedné kategorie ve smíšené skupině vyšší nebo roven 4, postupují
do vyšší skupiny první dva účastníci podle pořadí
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