KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Klasifikace mládeže
Pro žebříčky mládeže Karlovarského kraje ve stolním tenise pro sezonu 2016/2017
I. Klasifikační body za účast v soutěžích jednotlivců
1) Klíč ke způsobu přidělování bodů a určování pořadí závisí na dosaženém umístnění a
počtu účastníků v níže uvedených turnajích
a)
b)
c)
d)
e)

Krajský přebor koeficient 1,5
Okresní přebor koeficient 0,5
Bodovací turnaje schválené KKSST 1,0
Západočeský pohár krajské kolo koeficient 2,0
Západočeský pohár finále koeficient 2,5

Vzorec pro výpočet bodů je následující:
Bodové hodnocení turnaje bude závislé na počtu účastníků + bonifikace za první 4 místa
Za 1 . místo bonifikace 7 bodů
Za 2. místo bonifikace 5 bodů
Za 3. místo bonifikace 3 body
Za 4. místo bonifikace 2 body
Případně za 3-4. místo bonifikace 2,5 bodů
Pokud poslední umístněný vyhraje alespoň jeden zápas, započítá se mu jeden bod.

2) Mistrovství ČR mládeže
a) Skupinový systém

b) Vyřazovací systém

každý vítězný zápas ve skupině
vítězný zápas ve vyřazovací části
vítězný zápas v soutěži útěchy
vítězný zápas v hlavní skupině
vítězný zápas v soutěži útěchy

10 bodů
15 bodů
10 bodů
15 bodů
15 bodů

3) Republikový bodovací turnaj (turnaj kategorie A pořádaný ČÁST)
a) Skupinový systém

každý vítězný zápas ve skupině
vítězný zápas ve vyřazovací části
vítězný zápas v soutěži útěchy
b) Vyřazovací systém vítězný zápas v hlavní skupině
vítězný zápas v soutěži útěchy

5 bodů
10 bodů
5 bodů
10 bodů
5 bodů

II. Klasifikační body za účast v soutěžích družstev
a)

MČR družstev

vítězný zápas ve dvouhře

10 bodů

b)

KP družstev

vítězný zápas ve dvouhře

2 bodů

Ustanovení:
1. Každému hráči budou do bodovací soutěže započítány všechny dosažené výsledky
2. Podmínkou pro zařazení do konečného žebříčku je účast na třech bodovaných akcích
3. Minimální účast pro započítání bodů je 15 chlapců a 6 dívek. Při menší účasti získávají hráči 50%
bodové hodnoty. Výjimku tvoří turnaje TOP 12, finále ZČ poháru a soutěže družstev.
4. V případě, že hráč v turnaji nevyhrál ani zápas, tak automaticky dostává za turnaj 0 bodů bez
ohledu na umístění. Dále hráč obdrží nula bodů, pokud nenastoupí do útěchy a to i přesto, že v základních
skupinách jeden či více zápasů vyhrál. Bude mu však započtena účast na bodované akci.
5. Od 1.12.2016 bude vydáváno měsíčně průběžné bodování a nasazovací žebříček ve všech kategoriích.
V případě že v nějaké kategorii nebudou odehrány min.2 bodované akce(pořádané KKSST) bude použit žebříček
z předchozí sezony.
Nasazovací žebříčky budou sestaveny:
a) podle žebříčku ČÁST k danému datu.
b) Další hráči dle pořadí v průběžném bodování KKSST
6. VV KKSST si vyhrazuje právo konečné úpravy žebříčků na základě zdůvodněného návrhu komise
mládeže.

Názorné příklady k výpočtu bodovaní pod odstavcem 1)
Počet účastníků 32
Hraje se tedy o celkový počet 32 bodů + bonifikace 7 bodů (1.místo) + 5 bodů (2místo) + 3 body (3.místo)
a 2 body (4.místo)
Přidělené body budou tedy následující:
Počet účastníků 32
1 místo 32+7 bodů 9 místo 24 bodů
2 místo 31+5 bodů 10 místo 23 bodů
3 místo 30+3 body 11 místo 22 bodů
4 místo 29+2 body 12 místo 21 bodů
13 místo 20 bodů
5 místo 28 bodů
14 místo 19 bodů
6 místo 27 bodů
15 místo 18 bodů
7 místo 26 bodů
16 místo 17 bodů
8 místo 25bodů
Počet účastníků 16
1 místo 16+7 bodů
2 místo 15+5 bodů
3 místo 14+3 body
4 místo 13+2 body
5 místo 12 bodů
6 místo 11 bodů
7 místo 10 bodů
8 místo 9 bodů

9 místo 8 bodů
10 místo 7 bodů
11 místo 6 bodů
12 místo 5 bodů
13 místo 4 body
14 místo 3 body
15 místo 2 body
16 místo 1 bod

17 místo
18 místo
19 místo
20 místo
21 místo
22 místo
23 místo
24 místo

16 bodů
15 bodů
14 bodů
13 bodů
12 bodů
11 bodů
10 bodů
9 bodů

25 místo
26 místo
27 místo
28 místo
29 místo
30 místo
31 místo
32 místo

8 bodů
7 bodů
6 bodů
5 bodů
4 bodů
3 bodů
2 bodů
1 bodů

KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Klasifikace dospělých
Pro žebříčky mládeže Karlovarského kraje ve stolním tenise pro sezonu 2016/2017
I. Klasifikační body za úspěšnost v soutěžích družstev
Extraliga b=(% x 2,2) + 75
1. liga b=(% x 1,9) + 60
divize
b=%
2. liga b=(% x 1,6) + 50
KP 1 b=(% x 0,7)
3. liga b=(% x 1,3) + 35
KP 2 b=(% x 0,5)
Kontumace se započítává v neprospěch toho, kdo skrečoval zápas.
Aby byla hráči započítána úspěšnost do žebříčku za úspěšnost v soutěži družstev, musí odehrát minimálně 50%
nejmenšího možného počtu zápasů.
Při účasti ve více soutěžích družstev počínajících na krajské úrovni bude započítán lepší výsledek z dané soutěže za
předpokladu odehraných minimálně 50% nejmenšího možného počtu zápasů.

II. klasifikační body za účast v soutěžích jednotlivců
Krajský přebor jednotlivců, okresní přebor (výsledky se do krajského žebříčku nezapočítávají)
1. místo - 50 bodů
2. místo - 40 bodů
3-4. místo – 31 bodů
5-8. místo – 23 bodů
9-16. místo – 15,5 bodů
17-24. místo – 9,75 bodů
25-32. místo – 5,25 bodů

1 místo - 50 bodů
2. místo - 40 bodů
3. místo - 33 bodů
4. místo - 29 bodů
5. místo - 26 bodů
6. místo - 24 bodů
7. místo - 22 bodů
8. místo - 20 bodů

9. místo - 19 bodů
10. místo - 18 bodů
11. místo - 17 bodů
12. místo - 16 bodů
13. místo - 15 bodů
14. místo - 14 bodů
15. místo - 13 bodů
16. místo - 12 bodů

17. místo - 11,5 bodů
18. místo - 11 bodů
19. místo – 10,5 bodů
20. místo - 10 bodů
21. místo – 9,5 bodů
22. místo - 9 bodů
23. místo – 8,5 bodů
24. místo - 8 bodů

25. místo - 7 bodů
26. místo - 6,5 bodů
27. místo - 6 bodů
28. místo - 5,5 bodů
29. místo - 5 bodů
30. místo - 4,5 bodů
31. místo - 4 bodů
32. místo – 3,5 bodů

Západočeský pohár
oblastní finále:

krajské finále:

nejlepší z hráčů KV kraje
druhý nejlepší z hráčů KV kraje
třetí nejlepší z hráčů KV kraje
čtvrtý nejlepší z hráčů KV kraje

30 b
26 b
23 b
21 b

4 postupující do obl. Finále
21 b
5.-8.místo 18,5 b
9.-16.místo 12,5 b
17.-21.místo 9 b
Ostatní ze základních skupin I.stupně 6 b

Okresní kolo: výsledky se do krajského žebříčku nezapočítavají
Každý účastník získá body jednorázově za nejlepší umístnění. Pokud se účastník vyšších kol nezúčastní, bude mu
započítán počet bodů z nižšího stupně.

turnaje pořádané KKSST a turnaje které byly schválené jako společné s PKSST

1. místo - 30 bodů
2. místo - 26 bodů
3-4. místo – 22 bodů
5-8. místo – 16 bodů
9-16. místo – 8,5 bodů

33. místo a více – 1 bod

1 místo - 30 bodů
2. místo - 26 bodů
3. místo - 23 bodů
4. místo - 21 bodů
5. místo - 19 bodů
6. místo - 17 bodů
7. místo - 15 bodů
8. místo - 13 bodů

9. místo - 12 bodů
10. místo - 11 bodů
11. místo - 10 bodů
12. místo - 9 bodů
13. místo - 8 bodů
14. místo - 7 bodů
15. místo - 6 bodů
16. místo - 5 bodů

17. místo – 4,8 bodů
18. místo – 4,6 bodů
19. místo – 4,4 bodů
20. místo – 4,2 bodů
21. místo – 4 bodů
22. místo – 3,8 bodů
23. místo – 3,6 bodů
24. místo – 3,4 bodů

25. místo – 3,2 bodů
26. místo - 3 bodů
27. místo – 2,8 bodů
28. místo – 2,6 bodů
29. místo – 2,4 bodů
30. místo – 2,2 bodů
31. místo - 2 bodů
32. místo – 1,8 bodů

Opravný koeficient dle účasti:
20 a méně ……. 0,8

21-32……………..0,9

33-48………………..1

49-56 ………..…. 1,1

57-64……………..1,2

65 a více….……..1,3

V případě že hráč v turnaji nevyhraje ani zápas, tak automaticky získává 0 bodů bez ohledu na umístění. Dále hráč
obdrží 0 bodů, pokud nenastoupí do útěchy a to i přesto, že v základních skupinách jeden či více zápasů
vyhrál.(Neplatí pro krajské a oblastní kolo západočeského poháru)
Každému hráči budou do bodovací soutěže započítány všechny dosažené výsledky.
mistrovství ČR
I.stupeň mistrovství ČR-za každé vítězství 10 bodů
II.stupeň mistrovství ČR-za každé vítězství 15 bodů
Soutěž útěchy- za každé vítězství 10 bodů

Hráči působící v zahraničí:
Pro zařazení do žebříčku musí splňovat následující kritéria: Start v zahraničí se souhlasem ČAST

Pokud mají být započteny i výsledky z mistrovských soutěží družstev, musí hráč aktivně sám (nebo prostřednictvím
svého mateřského klubu) nahlásit výsledky na konci sezony (nejlépe odkaz na web příslušné soutěže) na e-mail
předsedy KK. Přepočet na body bude řešen induviduálně dle soutěže. I zde platí, že hráč musí odehrát minimálně
50% nejmenšího možného počtu zápasů.

Výkonný výbor KKSST si vyhrazuje právo na konečné úpravy žebříčku ve zdůvodněných případech.
Schváleno a projednáno VV KKSST dne …………….

