
 

Regionální svaz stolního tenisu Praha - západ     

Okresní sdružení ČUS Praha-západ a.s.,Praha 6 – Strahov, Vaníčkova 7 

https://prahazapad.stcstolnitenis.cz      pinces.pz@email.cz       http://registr.ping-pong.cz  

 

Změna č.2 pro “Propozice bodovaných turnajů mládeže (BTM) RSST-PZ 

pro sezónu 2022–2023 (platné od 01.10.2023)” 

 
 

Tento dodatek upravuje bod 7. 

Soutěž řídí VV RSST Praha – západ prostřednictvím komise mládeže (předseda + členové komise) 
 
Původní znění: 
 

Po každém turnaji, je známé aktuální žebříčkové pořadí hráčů. Dále jsou známi hráči s právem startu, to jsou 
tito: 
● Právo startu 1 divize 

o Hráč který obsadil na posledním turnaji 1. místo v 1 divizi 
o Hráč který obsadil na posledním turnaji 2. místo v 1 divizi 
o Hráč který obsadil na posledním turnaji 1. místo v 2 divizi 
o Hráč který obsadil na posledním turnaji 2. místo v 2 divizi 

● Právo startu [X] divize 
o Hráč který obsadil na posledním turnaji 1. místo v [X+1] divizi 
o Hráč který obsadil na posledním turnaji 2. místo v [X+1] divizi 

● Hráči nasazení na divokou kartu 
 
Připravený program rozřazuje hráče do divizí podle následujícího postupu: 
● Naplňování divizí probíhá od nejvyšší (myšleno nejlepší hráči tj. první divize) směrem k nejnižší 

o Vždy jsou nejprve zařazeni přítomní hráči s právem startu, pokud již nebyli zařazeni do vyšší 
divize v nějaké předchozí iteraci 

o Hráči, kteří se umístili na posledních 2 místech v každé divizi budou přesunuti na 1.a 2. místo 
v nižší divizi 

o Následně jsou doplněni přítomní hráči podle aktuálního žebříčkového pořadí, které vzešlo 
z posledního turnaje 

o Počet hráčů v divizi a herní plán se určuje podle konfigurace v přiloženém excelu na listu 
„cfg_skupiny“ 

Pozn.    Počet hráčů postupujících (právo startu) a sestupujících je v aplikaci konfigurovatelný a pro sezónu 

2022/2023 bylo schváleno, že vždy postupují a sestupují 2 hráči. 
 
Nové znění: 
Po každém turnaji, je známé aktuální žebříčkové pořadí hráčů. Dále jsou známi hráči s právem startu, to jsou 
tito: 
Právo startu 1 divize 
Hráč který obsadil na posledním turnaji 1. místo v 1 divizi 
Hráč který obsadil na posledním turnaji 2. místo v 1 divizi 
Hráč který obsadil na posledním turnaji 1. místo v 2 divizi 
Hráč který obsadil na posledním turnaji 2. místo v 2 divizi 
Právo startu [X] divize 
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Hráč který obsadil na posledním turnaji 1. místo v [X+1] divizi 
Hráč který obsadil na posledním turnaji 2. místo v [X+1] divizi 
Hráči nasazení na divokou kartu 
 
Připravený program rozřazuje hráče do divizí podle následujícího postupu: 
Naplňování divizí probíhá od nejvyšší (myšleno nejlepší hráči tj. první divize) směrem k nejnižší 
Vždy jsou nejprve zařazeni přítomní hráči s právem startu, pokud již nebyli zařazeni do vyšší divize v 
nějaké předchozí iteraci 
Následně jsou doplněni přítomní hráči podle aktuálního žebříčkového pořadí, které vzešlo z posledního 
turnaje 
Počet hráčů v divizi a herní plán se určuje podle konfigurace v přiloženém excelu na listu „cfg_skupiny“ 
Pozn.    Počet hráčů postupujících (právo startu) a sestupujících je v aplikaci konfigurovatelný. Pro sezónu 
2022/2023 bylo schváleno, že vždy postupují 2 hráči a sestup hráčů je určen jejich pořadím v nasazovacím 
žebříčku po registraci hráčů a uplatněním práv postupů před generováním hráčů do divizi BTM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno dne 23.11.2022 
 
Výsledky hlasování: 
„ANO“              -             Předseda + 5 členů (Rudná, Libčice, Davle, Černošice, Mníšek) 
„Ne“                  -             nikdo 
Nezúčastnili se  -             2 členové (Úholičky, Ořech) 


