
Metodika žebříčků mládeže Jihomoravského kraje pro sezónu 2020-2021 

 

1. Žebříčky 

Žebříčky budou vydávány pro kategorie nejmladšího, mladšího, staršího žactva a dorostu. 

 

2. Druhy žebříčků 

Během sezóny budou vydávány dva druhy žebříčků 

- Bodovací soutěž JmK 

- Nasazovací žebříček JmK 

 

3. Bodovací soutěž JmK 

Během sezóny se započítávají všechny turnaje (BTM, KP a ŽT) organizované JmSST. Do 

konečného pořadí Bodovací soutěže se započte pět nejlepších výsledků na BTM, KP 

(mladší a starší ž. a dorost) a šest nejlepších výsledků na BTM (nejmladší ž.). Podle 

konečného pořadí BS se určí dotace klubům za výsledky mládeže a budou oceněni tři 

nejlepší hráči a hráčky v každé kategorii formou příspěvku na soustředění. Všechny 

turnaje mají stejnou váhu (váha=1). Bodování je určeno Rozpisem BTM JmSST, KP a 

ŽT. Podle Bodovací soutěže JmK se nenasazuje. Vede se i Bodovací soutěž oddílů. 

Bodovací soutěž bude aktualizována a vydávána po každém turnaji na krajských stránkách 

http://jmsst.stolnitenis.net/. 

 

3. Nasazovací žebříček JmK 

3.1. Složky žebříčku: 

3.1.1. Krajské turnaje 

 

Turnaj BTM  KP 

Váha turnaje 2  3,5 

 

 ŽT – žebříčkový turnaj 

 KP – krajský přebor 

 

Váha turnaje vyjadřuje, kolikrát se turnaj započítává do žebříčku 

 



3.1.2. Republikové turnaje 

Do Nasazovacího žebříčku JmK se započítávají body z republikového 

nasazovacího žebříčku. 

Pro dorostenky platí, že se republikové body pro účely krajského nasazovacího 

žebříčku dělí koeficientem 2. 

Pro starší žáky platí, že když bude mít hráč více bodů v žebříčku starších žáků 

po vydělení koeficientem 2, než v žebříčku dorostenců, počítají se do 

nasazovacího žebříčku JmK body ze starších žáků vydělené koeficientem 2. 

Pro starší žákyně platí, že když bude mít hráčka více bodů v žebříčku starších 

žákyň po vydělení koeficientem 4, než v žebříčku dorostenek děleno 2, počítají 

se do nasazovacího žebříčku JmK body ze staršího žactva vydělené 

koeficientem 4. 

 

3.2. Zařazení nejlepších hráčů 

Hráči umístění v republikovém nasazovacím žebříčku své kategorie do 20. místa 

včetně jsou zařazeni do nasazovacího žebříčku JmK svých kategorií na první místa. 

Hráčky umístěné v republikovém nasazovacím žebříčku své kategorie do 10. místa 

včetně jsou zařazené do nasazovacího žebříčku JmK svých kategorií na první místa. 

Tito hráči a hráčky jsou na prvních místech srovnáni podle počtu bodů v republikovém 

žebříčku. 

 

3.3. Vliv minulé sezóny 

Pro nasazení na první turnaj sezóny se použije redukovaný žebříček. 

Pro nasazení na druhý, třetí a čtvrtý turnaj sezóny se započítají do nasazovacího 

žebříčku následující turnaje minulé sezóny: 

- Nejmladší žactvo – BTM Strážnice, Hustopeče 

- Mladší žactvo – BTM Brno, KP 

- Dorost – BTM Brno, KP, ŽT 

Po čtvrtém turnaji se vliv minulé sezóny maže a počítají se již pouze výsledky 

aktuální sezóny. 

 

 

 

 



3.4. Vydávání Nasazovacího žebříčku JmK 

 1. 8. 2020 - Redukovaný žebříček JmK 

20. 9. 2020 – Nasazovací žebříček 200920 (započítávají se body z republikového 

nasazovacího žebříčku + 2 nejlepší výsledky ze 3 (dorost 4) turnajů Jmk 2019-2020 + 

2020-2021, vč. KP, ŽT 2020) 

4. 10. 2020 – Nasazovací žebříček 201004 (započítávají se body z republikového 

nasazovacího žebříčku + 2 nejlepší výsledky ze 4 (5) turnajů Jmk 2019-2020 + 2020-

2021, vč. KP, ŽT 2020) 

1. 11. 2020 – Nasazovací žebříček 201101 (započítávají se body z republikového 

nasazovacího žebříčku + 3 nejlepší výsledky z 5 (6) turnajů Jmk 2019-2020 + 2020-

2021, vč. KP, ŽT 2020) 

1. 1. 2021 – Nasazovací žebříček 210101 (započítávají se body z republikového 

nasazovacího žebříčku + 2 nejlepší výsledky na BTM JmK 2020-2021) - nasazovací 

žebříček pro KP 

?7. 2. 2021 – Nasazovací žebříček 200216 (započítávají se body z republikového 

nasazovacího žebříčku + 3 nejlepší výsledky na BTM JmK 2019-2020 vč. KP) – nový 

nasazovací žebříček pro kategorii nejmladšího žactva a ŽT dorostu 

?28. 2. 2021– Nasazovací žebříček 200308 (započítávají se body z republikového 

nasazovacího žebříčku + 3 nejlepší výsledky na BTM JmK 2019-2020 vč. KP, ŽT) – 

nominace na MČR dorostu 

?28. 3. 2021– Nasazovací žebříček 200401 (započítávají se body z republikového 

nasazovacího žebříčku + 3 nejlepší výsledky na BTM JmK 2019-2020 vč. KP, ŽT) 

 

??? 

12. 4. 2020 – Nasazovací žebříček 200412 (započítávají se body z republikového 

nasazovacího žebříčku + 4 nejlepší výsledky na BTM JmK 2019-2020 vč. KP, ŽT) – 

nominace na MČR staršího žactva, nasazovací žebříček pro KP družstev 

27. 4. 2020 – Nasazovací žebříček 200427 (započítávají se body z republikového 

nasazovacího žebříčku + 4 nejlepší výsledky na BTM JmK 2019-2020 vč. KP, ŽT) – 

nasazovací žebříček pro ŽT JmK staršího žactva, nominace na MČR mladšího 

žactva 

 

 

 



4. Konečný nasazovací žebříček za sezónu 2020 – 2021 

Po odehrání VC Prahy bude vydán Konečný nasazovací žebříček všech kategorií za 

sezónu 2020 – 2021. Do Konečného nasazovacího žebříčku se započítají body 

z Konečného žebříčku ČR a ?5 nejlepších výsledků na BTM JmK vč. KP (a ŽT). 

Vyřazením hráčů odcházejících z jednotlivých kategorií z tohoto žebříčku vznikne k 1. 9. 

2021 Redukovaný žebříček všech kategorií pro sezónu 2021 – 2022. 

 

Poznámka: 

Ve výjimečných případech může VV JmSST zařadit hráče (hráčku) na libovolné místo na 

žebříčku (cizinci, nemoc,…). 


