NITRIANSKY STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ

PRAVIDLÁ PRE TVORBU KRAJSKÉHO REBRÍČKA MUŽOV
1. Výpočet bodovej hodnoty hráča:

Extraliga
1. liga
2. liga

% + 100
% + 50
%

3. liga
4. liga
5. liga

% x 0,50
% x 0,30
% x 0,15

2. V súťažiach Extraligy, 1. a 2.ligy určuje bodovú hodnotu hráča klasifikačná komisia SSTZ (podrobné
pravidlá sú uvedené na www.sstz.sk). V súťažiach 3., 4. a 5. ligy športovotechnická komisia NSTZ.
3. Hodnotenie hráčov sa robí v ročných cykloch, vždy po skončení sezóny k 1.7. daného kalendárneho roka.
4. Normou pre výpočet bodovej hodnoty hráča je odohranie aspoň 40% zápasov z danej dlhodobej súťaži.
Ak hráč odohral 40% zápasov vo viacerých súťažiach, bude mu pridelená vyššia bodová hodnota.
5. V prípade, ak hráč v danej sezóne odohral menej ako 40% zápasov v danej súťaži, bude mu pridelená
vyššia bodová hodnota vypočítaná z dvoch nasledujúcich možností:
a, zníženie bodovej hodnoty o 10% z jeho poslednej známej bodovej hodnoty za každú sezónu,
b, bodová hodnota v danej sezóne sa ešte násobí pomerom počtu odohraných zápasov k počtu 40% zápasov.
6. Do rebríčka budú zaradení všetci hráči, ktorí v danej sezóne odohrali 40% zápasov. Tí, ktorí ich odohrali
menej zápasov alebo sa ich bodová hodnota určila znížením z predchádzajúcej známej, budú zaradení iba
vtedy, ak dosiahli minimálne 5 bodov.
7. Pokiaľ hráč po dobu dvoch rokov neodohrá žiadny zápas, bude z rebríčka vyradený.
8. Klub má právo požiadať o dodatočné zaradenie hráča do rebríčka v zmysle Súťažného poriadku SSTZ
články 4.3.7.7.5.7., 4.3.7.7.5.9. a 4.3.7.7.5.19., avšak už iba na jednu nasledujúcu sezónu. Ak ani v nej
neodohrá hráč žiadny zápas, nebude už môcť klub ďalej požiadať o jeho dodatočné zaradenie. Takýto hráč
bude hodnotený ako nový, teda s nulovou bodovou hodnotou.
9. Pri prestupe, resp. hosťovaní hráča z iného kraja sa jeho bodová hodnota prepočíta podľa pravidiel
určených NSTZ. Takýto hráč bude uverejnený medzi dodatočne zaradenými hráčmi.
10. Pri prestupe zahraničných hráčov a návrate domácich hráčov zo zahraničia pridelí ŠTK NSTZ týmto
hráčom bodovú hodnotu zodpovedajúcu ich výkonnosti a zaradí ich medzi dodatočne zaradených hráčov.
11. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou budú uvedení v časti rebríčka „zahraniční hráči“.
12. Ženy hrajúce v krajských súťažiach mužov budú uvedené v časti rebríčka „ženy“. Ich bodová hodnota sa
vypočíta podľa pravidiel mužov. Ženy, ktoré bodová hodnota z rebríčka mužov zaraďuje do základu daného
družstva mužov, už nemôžu byť na súpiske nižšieho družstva mužov.
13. Pokiaľ hráč hral iba v okresnej súťaži a odohral v nej aspoň 40% zápasov, nebude do krajského rebríčka
zaradený. Pokiaľ v okrese neodohral 40% zápasov, môže byť do rebríčka zaradený.
14. Pri zostavovaní súpisiek vždy platí rebríček z 1.7. poslednej skončenej sezóny.
15. Republikové rebríčky majú prioritu pred krajskými a tie pred okresnými.
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