Bodovacie turnaje, Majstrovstvá regiónu a turnaj TOP 12 krajov NR+TN
Podľa pravidiel sa do rebríčkov SR mládeže v sezóne 2018/19 započítavajú aj všetky krajské, resp.
regionálne bodovacie turnaje, MK resp. MREG a turnaje TOP. Platia pre to nasledovné pravidlá:
VŠEOBECNÉ PROPOZÍCIE 2018/19
Kategórie
: Mladšie žiactvo a najmladšie žiactvo.
Počet turnajov : Po tri v každej kategórii. Ako štvrtý turnaj budú započítané Majstrovstvá regiónu.
Propozície
: Budú zverejnené najneskôr 7 dní pred turnajom na stránke: www.kstznitra.sk
Právo štartu : Výhradne len registrovaní hráči, štart neregistrovaných sa nepripúšťa (platí pre všetky
vekové kategórie). Štart neregistrovaného hráča je dôvodom,že sa turnaj do rebríčku
vôbec nepočíta! Kontrolu registrácie je povinný vykonať hl. rozhodca na základe verejne
dostupnej databázy mládeže na stránke www.sstz.sk. Konečnú kontrolu vykonajú komisie
mládeže, resp. rebríčková. Mimo M-reg. môžu okrem hráčov a hráčok z krajov NR a TN
hrať aj dievčatá z kraja BB! Účasť iných hráčov a hráčok nie je prípustná!!
Súťaže
: Dvojhra chlapcov a dvojhra dievčat.
Štartovné
: 2,- € na hráča/hráčku.
Systém
: Klasický dvojstupňový: I. stupeň - skupinový, II. stupeň – vyraďovací.
Skupiny musia byť min. 3-členné, max. 5-členné. Iná početnosť sa nepripúšťa!
Do druhého stupňa bez ohľadu na početnosť skupín postupujú vždy prví dvaja!!!
V druhom stupni hrá maximálne najlepšia osmička o všetky miesta (okrem MK),
avšak na výsledky progresu sa v hodnotení do rebríčka SR neprihliada. Turnaj sa do
rebríčka SR vyhodnotí ako jednoduchý K.O. systém.
Nepostupujúci zo skupín môžu hrať aj útechu, ale na tieto výsledky sa neprihliada!
Prihlášky
: Pri prezentácii v deň konania turnaja.
Časový plán : 8.00 - 8.30 prezentácia, 8.30 - 9.00 žrebovanie, 9.00 začiatok súťaží.
Nasadenie
: Nasadzuje sa podľa všetkých košov, nie iba prví dvaja. V skupinách sa triedi podľa
klubov. V „pavúku“ sa netriedi.
Podmienka : Pre započítanie turnaja do rebríčka SR sa musí zúčastniť minimálne 8 hráčov, najmenej
z troch klubov a aspoň dvaja musia byť z danej vekovej kategórie.
Ceny
: Zabezpečí usporiadateľ pre umiestnených na 1. - 3. mieste.
Hl. rozhodca : Musí byť držiteľom platnej licencie minimálne C. K stolom nemusia byť rozhodcovia,
môžu si rozhodovať aj deti medzi sebou.
Výsledky
: Kompletné zo skupín aj z „pavúka“, spolu so štartovou listinou obsahujúcou rok
narodenia a kluby hráčov, zašle usporiadateľ mailom tajomníkovi NSTZ na adresu:
matus.bajzik@gmail.com, aby mohlo byť na stránke www.kstznitra.sk večer spracované
poradie a do 48 hodín kompletné výsledky.
Bodovanie
: do SR rebríčkov zohľadní kvalitu obsadenia turnaja. Určená bodová hodnota turnaja sa
vynásobí koeficientom 1 zmenšeným o súčet hodnôt absentujúcich hráčov z prvej 32-ky
platného SR rebríčka (uvedené v pravidlách pre tvorbu rebríčkov mládeže 2018/19 –
príloha č. 2).
Turnaj TOP : Kvalifikuje sa 12 najlepších hráčov a hráčok z krajov NR a TN podľa bodovacích
turnajov a Majstrovstiev regiónu. Do konečného hodnotenia sa budú sčítavať výsledky
troch najlepších umiestnení hráča. Ak sa hráč na turnaji nezúčastní, započíta sa mu
50 bodov u chlapcov a 30 bodov u dievčat. Do konečného hodnotenia musí hráč odohrať
aspoň dva turnaje. Pri rovnosti bodov rozhodne väčší počet lepších umiestnení.
Termíny a miesta turnajov:
Mladšie žiactvo
1. BT nedeľa 07.10.2018 Trenčín
2. BT nedeľa 18.11.2018 N. Zámky
3. BT nedeľa 03.02.2019 N. Baňa
M-reg. nedeľa 17.03.2019 V. Uherce
TOP sobota 18.05.2019 ? ? ?

Najmladšie žiactvo
1. BT nedeľa 21.10.2018
2. BT nedeľa 25.11.2018
3. BT nedeľa 10.02.2019
M-reg. nedeľa 31.03.2019
TOP sobota 08.06.2019

Tr. Teplá
V. Uherce
Nitra
Drietoma
? ? ?

