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Směrnice 2/2017
Pravidla pro sestavení krajského žebříčku mužů
1. Do krajského žebříčku v dané sezóně mohou být zařazeni pouze hráči, kteří splňují následující
podmínky:
a) hráli dlouhodobé krajské soutěže a mají odehrán předepsaný počet utkání
b) hráli dlouhodobou soutěž v zahraničí se souhlasem ČAST a mají odehrán předepsaný počet utkání
c) hráli dlouhodobou soutěž v zahraničí bez souhlasu ČAST a mají odehrán předepsaný počet utkání.
Svůj start v zahraničí ukončili a u ČAST dodatečně legalizovali
d) přestoupili z jiného kraje
e) z rozhodnutí STK KSST
2. Dlouhodobé krajské a ligové soutěže
a) Pro stanovení žebříčku se vychází z úspěšnosti hráče v dané sezóně (platí pro 12 družstev v soutěži):
více než 50 % utkání včetně
- 11 utkání (dvouhra)
- 100 %
více než 25 % včetně až 50 %
- 6 – 10 utkání (dvouhra)
- 90 %
méně než 25 % utkání
- 5 a méně (dvouhra)
-0%
Při přestupu hráče v zimním období
více než 50 % utkání včetně
- 6 utkání (dvouhra)
- 100 %
více než 25 % včetně až 50 %
- 3 – 5 utkání (dvouhra)
- 90 %
méně než 25 % utkání
- 2 a méně (dvouhra)
-0%
Jedná-li se o přestup mezi kluby v rámci kraje, je hráč hodnocen podle soutěže, která je pro něj výhodnější
(za splnění bodu 1c). Jestliže hraje stejnou soutěž, berou se výsledky za celou sezónu.
Při přestupu hráče v průběhu sezóny
aa. přestup z krajské soutěže do krajské soutěže – pro hodnocení se bere část soutěže, ve které byl
hráč delší dobu
více než 50 % utkání včetně
- 100 %
více než 25 % včetně až 50 %
- 90 %
méně než 25 % utkání
-0%
Jestliže hraje hráč po přestupu stejnou soutěž, berou se výsledky v dané soutěži za celý ročník.
ab. přestup v rámci kraje z krajské soutěže do okresní soutěže
- jestliže hráč přestoupí v průběhu podzimní části soutěží, do krajského žebříčku nebude zařazen
- jestliže hráč přestoupí v průběhu jarní části soutěží, do krajského žebříčku bude zařazen podle pravidla
v bodě aa. Pro hodnocení se započítávají všechna utkání v krajské soutěži, ve kterých byl hráč člen
klubu.
ac. přestup z okresní soutěže do krajské soutěže
- jestliže hráč přestoupí v průběhu podzimní části soutěží, do krajského žebříčku bude zařazen podle
pravidla v bodě aa. Pro hodnocení se započítávají všechna utkání v krajské soutěži, ve kterých byl hráč
členem klubu.
- jestliže hráč přestoupí v průběhu jarní části soutěží, do krajského žebříčku bude hodnocen stejně jako
při přestupu v zimním období. Datum přestupu pro počet odehraných utkání nehraje roli (hodnocení je
vztaženo k plnému počtu utkání za jarní část soutěže).
ad. přestup z krajské soutěže do ligové soutěže
- jestliže hráč přestoupí v průběhu podzimní části soutěží, do krajského žebříčku bude zařazen podle
výsledků v ligové soutěži a pravidla v bodě aa.
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- jestliže hráč přestoupí v průběhu jarní části soutěží, do krajského žebříčku bude hodnocen po dobu jeho
působení v krajských soutěžích a pravidla v bodě aa.
ae. přestup z ligové soutěže do krajské soutěže
- jestliže hráč přestoupí v průběhu podzimní části soutěží, do krajského žebříčku bude zařazen podle
výsledků v krajské soutěži a pravidla v bodě aa.
- jestliže hráč přestoupí v průběhu jarní části soutěží, do krajského žebříčku bude hodnocen po dobu jeho
působení v ligových soutěžích a pravidla v bodě aa.
Obecné:
Hráč musí v utkání nastoupit alespoň k jedné dvouhře
Do celkové úspěšnosti se nezapočítává play-off a kvalifikace
Při jiném počtu družstev ve skupině se počty odehraných utkání mění v daném poměru
b) Koeficienty mezi soutěžemi:
Budou stanoveny vždy do 15. 1. dané sezóny rozhodnutím STK KSST Liberec
Rozsah pro krajské soutěže
(20 – 35) %
Rozsah pro ligové soutěže
(20 – 90) %
c) Priority
Při účasti hráče ve více soutěžích se do žebříčku se započítává:
a) je-li více než 50 % utkání (dvouhra)
- vyšší hodnota
b) je-li v jedné soutěži více než 50 % a v druhé méně než 50 % utkání
- soutěž s více než 50 % utkání
c) je-li více než 25 % utkání (dvouhra) a méně než 50 % utkání
- vyšší hodnota
3. Změna hráče na základu družstva mateřského klubu v důsledku změny soupisek (např. přestup
jiného hráče).
a) při změně provedené mezi podzimní a jarní částí soutěže je hráč hodnocen podle té části soutěže, která
je pro něj výhodnější, za splnění bodu 1c. Platí pouze pro soutěže, ve kterých je hráč nově zapsán na
soupisku nebo je z ní vyškrtnut.
b) při změně provedené v průběhu podzimní nebo jarní částí soutěže je hráč hodnocen podle té části
soutěže, ve které byl na soupisce delší. Platí pouze pro soutěže, ve kterých je hráč nově zapsán na
soupisku nebo je z ní vyškrtnut.
4. Dlouhodobá soutěž v zahraničí se souhlasem ČAST
a) Povinnost hráče je nahlásit KSST klub, ve kterém v dané sezóně hrál
b) Podmínkou pro zařazení hráče je odehrání alespoň 25 % utkání (hráč nastoupil ve dvouhře)
Zařazení na žebříček provede KSST, hráč bude uveden na žebříčku jako N
5. Dlouhodobá soutěž v zahraničí bez souhlasu ČAST, ukončení a dodatečná legalizace
Stejné podmínky jako v bodě 3
6. Při přestupu z jiného kraje
a) Zařazení provede KSST na základě výsledků hráče v jiném kraji
b) Podmínky pro zařazení jsou stejné jako v bodě 2. STK KSST má právo upravit koeficienty mezi
soutěžemi podle podmínek v daném kraji.
c) Hráč bude uveden na žebříčku jako N
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7.
7.1

7.2

7.3

7.4

Z rozhodnutí STK KSST
Klub může požádat o zařazení hráče na žebříček, který nesplňuje žádný z bodů 1 – 6.
Časový úsek, ve kterém nebyl hráč krajském žebříčku dospělých, není delší než 1 rok
a) Hráč může být zařazen na krajský žebříček před zahájením soutěže, případně v průběhu soutěže bez
dalšího omezení
b) Při rozhodování přihlédne STK KSST zejména:
- hráč přerušil aktivní činnost ze zdravotních důvodů
- hráč byl mimo území republiky
- hráč měl závažné důvody pro přerušení činnosti
c) STK KSST má právo určit dodatečné podmínky pro zařazení hráče na žebříček (např. písemný
souhlas hráče)
d) Klub se zavazuje, že takto zařazený hráč, který je následně zapsán na základ soupisky, bude opravdu
hrát
e) O zařazení nebo nezařazení hráče na žebříček rozhodne STK KSST
Časový úsek, ve kterém nebyl hráč krajském žebříčku dospělých, je delší než 1 rok, hráč
v uplynulých 6 letech nebyl na krajském žebříčku na 1. - 60. místě
a) Hráč může být zařazen na krajský žebříček pouze před zahájením soutěže, případně v průběhu
soutěže, ve výjimečných případech, dle rozhodnutí STK KSST
b) Doporučuje se, aby hráče zařadil na svůj žebříček příslušný regionální svaz
Časový úsek, ve kterém nebyl hráč krajském žebříčku dospělých, je delší než 1 rok, hráč
v uplynulých 6 letech byl na krajském žebříčku na 1. - 60. místě
a) Hráč nemůže být před zahájením soutěže zapsán do krajského žebříčku a může být uveden pouze na
jedné soupisce
b) Jestliže hráč odehraje 3 utkání (všechny dvouhry) může klub požádat o dodatečné zařazení hráče na
krajský žebříček
c) STK KSST má právo určit dodatečné podmínky pro zařazení hráče na žebříček (např. písemný
souhlas hráče).
d) STK KSST má právo neuznat zařazení hráče na regionální žebříček (a tím umožnit uvést hráče na
další krajské soupisky), jestliže výkonnost hráče je ve výrazném rozporu se zařazení na žebříček
e) O zařazení hráče na žebříček rozhodne STK KSST
Doplnění
a) Jestliže klub chce zařadit hráče, který není na žádném žebříčku, na ligovou soupisku (i jako
náhradníka), platí ustanovení podle Soutěžního řádu ČAST (hráč může být uveden pouze na jedné
soupisce).
b) Hráči, kteří jsou na žebříčku „nezařazeni“ (např. 60N) můžou být uvedeni na 3 soupiskách + jeden
střídavý start (mládež).
c) VV KSST LK může, na základě doporučení STK KSST LK, rozhodnout o jiném způsobu zařazení
hráče na krajský žebříček, jestliže by hrozilo výrazné ovlivnění regulérnosti soutěže.

8. Zařazení cizích státních příslušníků
O zařazení rozhodne STK KSST
9. Bonifikace za KP jednotlivců:

1. místo
2. místo
3. – 4. místo
5. – 8. místo
9. – 16. místo
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10. Počet hráčů na žebříčku – 130
třídění
1. - 20.
21.- 30.
31.- 40.
41.- 60.
61.- 80.
81.- 100.
101.- 130.

po jednom
skupina
skupina
skupina
skupina
skupina
skupina

Schváleno VV KSST Liberec, dne 6. 5. 2017
Schválení Směrnice se ruší Směrnice 5/11

Liberec 6. 5. 2017

Jiří Veselka – předseda VV KSSTLK
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