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Krajské bodovací turnaje mládeže (KBTM) 

- Plánováno 6 KBTM. 

- Rozdělení hráčů do výkonnostních divizí po 12-ti hráčích. 

- Rozlosování každé divize do 2 základních skupin po 6-ti hráčích, každý hraje s každým. 

DIVIZE A+B 

- Hráči na 1.-3. místě ze základních skupin postupují do finálové skupiny o 1.-6. místo divize, vzájemné 

zápasy ze základní skupiny se započítávají. 

- Hráči na 4.-6. místě ze základních skupin postupují do skupiny o pořadí a hrají o 7.-12. místo divize, 

vzájemné zápasy ze základní skupiny se započítávají.  

DIVIZE C a další 

- Hráči na 1.-3. místě ze základních skupin postupují do finálové skupiny o 1.-6. místo divize, vzájemné 

zápasy ze základní skupiny se započítávají. 

- Hráči na 4.-6. místě v základních skupinách divize C a dalších hrají o celkové umístění v divizi 

systémem čtvrtý ze skupiny C1 proti čtvrtému ze skupiny C2 a obdobně.  

- V případě velkého množství hráčů a v závislosti na množství hracích stolů, je hlavní rozhodčí 

oprávněn 2. stupeň soutěže upravit tak, že se vynechají finálové skupiny a hraje se přímo o pořadí 

v divizi. Vítězové skupin o 1. místo divize, druzí ze skupin o 3. místo… 6. ze skupiny o 11. místo 

v divizi. Hlavním cílem je zkrácení délky doby turnaje. 

- Poslední výkonnostní divize může mít 7-18 hráčů, hrací systém této divize určí hlavní rozhodčí po 

dohodě s pořadatelem. 

 

Bodování KBTM 

- Bodování za jednotlivý turnaj je závislé na množství zúčastněných hráčů. Vítěz turnaje získává 80 

bodů, poslední hráč turnaje získává 1 bod. 

- Bodování jednotlivých divizí (mimo A) je nastaveno tak, že dochází k bodovému překrytí a to tak, že 

vítěz divize získává stejný počet bodů jako 10. hráč předchozí divize. (Př.- vítěz divize D získává stejný 

počet bodů jako 10. hráč v divizi C a obdobně) 



- Hráči, kteří se z důvodu účasti na reprezentačních akcích (bez ohledu zda se jedná o samoplátce či ne), 

případně účasti na žebříčkových či kontrolních turnajích pořádaných ČASTem, získávají průměrné 

bodové ohodnocení z předešlých turnajů (případně HH) 

Nasazování na jednotlivé KBTM: 

- Vždy 1.-10. hráč v divizi podle aktuálního nasazovacího žebříčku + hráči, kteří se umístili na 1. a 2. 

místě následující divize na předchozím KBTM bez ohledu na jejich postavení na nasazovacím žebříčku. 

- Při malé účasti hráčů divizí A a B mohou být do těchto divizí nasazeni nejhůře hráči divize C. 

- Předseda KM je oprávněn výjimečně zařadit hráče do nasazovacího žebříčku, na jakoukoliv pozici na 

základě žádosti trenéra/vedoucího s ohledem na jeho výkonnost. Žádost musí být podána s dostatečným 

předstihem. 

 

Nasazovací žebříček na KBTM 

- Na 1. KBTM – podle hodnoty hráče (HH). 

- Na 2. KBTM – součet bodů z 1. KBTM a HH, nebo dvojnásobek HH (je-li HH vyšší než body 

z 1.KBTM, nebo při neúčasti hráči na prvním turnaji). 

- Na 3. KBTM – dvojnásobek nejvyšší bodové hodnoty + druhá nejvyšší hodnota (zohledňuje se          

HH a výsledky z předchozích KBTM, při neúčasti na přechozích KBTM 3xHH). 

příklad HH 1.KBTM 2.KBTM 
hodnota  

 nasazeni 

A 60 65 63 193 

B 60 65 55 190 

C 60 55 53 175 

D 60 70 - 200 

E 60 - 55 175 

F 60 - - 180 

 

- Po 3. KBTM se nasazuje podle průběžného pořadí. 

 

Průběžné pořadí KBTM po 3. KBTM 

- Po 3. KBTM:  2x 1.-3. KBTM (2x lepší výsledek). 

- Po 4. KBTM:  2x 1.-4. KBTM (2x lepší výsledek). 

- Po 5. KBTM:  2x 1.-5. KBTM (3x lepší výsledek). 

- Po 6. KBTM:  2x 1.-6. KBTM (4x lepší výsledek). 

 

 



Žebříček mládeže 

- Žebříček (celkové pořadí) jednotlivých kategorií je tvořen na základě 10 nejvyšších získaných hodnot 

(10H) za celou sezónu. 

- Žebříček jednotlivých kategorií je tvořen odfiltrováním hráčů starších věkových kategorií. 

- Za celou sezónu je ve „hře“ celkem 15 hodnot (H), hodnota KBTM je 2x, hodnota KP je 3x. 

 

Nominace na MČR 

Družstva: 

- Dorostenci/dorostenky, starší žáci/žákyně - vítěz KP družstev. 

- V případě přihlášení pouze 1 družstva do jakékoliv kategorie, přihlášené družstvo automaticky získává 

nominaci na MČR. Nepřihlásí-li se žádné mužstvo, nebude na MČR nominováno žádné družstvo. 

Jednotlivci: 

-  Podle žebříčku jednotlivých kategorií mládeže. 

- V případě přímé nominace hráčů ze žebříčku ČR jsou nominováni další hráči z kraje na základě 

žebříčku v jednotlivých kategoriích. Náhradníci na MČR jsou nominování podle žebříčku jednotlivých 

kategorií. 
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