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Směrnice 3/2020
Pravidla pro sestavení krajského žebříčku mužů
A. Zařazení hráče na žebříček na základě ukončené sezony
1. Do krajského žebříčku v dané sezoně 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 sezoně (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%
Je-li jiný počet družstev v soutěži než 12, budou podmínky k zařazení na žebříček upraveny (požadovaná procenta
zůstávají).
Při přestupu hráče v průběhu sezony, pro hodnocení se bere část soutěže, ve které jsou splněny podmínky:
- 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.
Obecné:
Hráč musí v utkání nastoupit alespoň k jedné dvouhře a dohrát ji
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 sezony rozhodnutím STK KSST Liberec
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. Dlouhodobá soutěž v zahraničí se souhlasem ČAST
Zařazení na žebříček provede STK KSST LK, hráč bude uveden na žebříčku jako N
4. Dlouhodobá soutěž v zahraničí bez souhlasu ČAST, ukončení a dodatečná legalizace
Stejné podmínky jako v bodě 4
B. Dodatečné zařazení hráče na žebříček v průběhu sezony
5. Při přestupu z jiného kraje
a) Zařazení provede KSST na základě výsledků hráče v jiném kraji v uplynulé (probíhající) sezoně
b) Podmínky pro zařazení jsou stejné jako v bodě 2. STK KSST má právo upravit koeficienty mezi soutěžemi
podle podmínek v daném kraji, případně podle žebříčku ELO.
c) Hráč bude uveden na žebříčku jako N
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C. Dodatečné zařazení hráče na žebříček, jestliže hráč nesplnil podmínky pro řádné zařazení
Úprava Směrnice vychází za závěrů Konference ČAST 6/2020 - článek 330.24
…O dodatečné zařazení do žebříčku je vždy potřeba nejprve požádat orgán, který rozhoduje o zařazování do
celostátního žebříčku. Pokud nebude hráč z výkonnostních důvodů do celostátního žebříčku zařazen, požádá hráč
(příp. oddíl) o dodatečné zařazení KSST, ve kterém působí nový oddíl, příp. i RSST.
6.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Z rozhodnutí STK KSST, není-li hráč dodatečně zařazen na žebříček ČR komisí ČAST
Klub může požádat o zařazení hráče na krajský žebříček, který nesplňuje žádný z bodů 1 – 6.
Konečné rozhodnutí o zařazení hráče na žebříček je na STK KSSTLK. Komise může při rozhodování vzít v úvahu
žebříček ELO. Konečné zařazení na žebříček nemusí odpovídat představám mateřského klubu. Jestliže klub
nesouhlasí se zařazením hráče na žebříček, může hráč zůstat na jedné soupisce a sezonu dohrát v daném družstvu.
Hráč může být uveden pouze na jedné soupisce jako nezařazený. Po odehrání 4 utkání může být doplněn podle
výsledků na krajský žebříček
Je-li hráč zařazen pouze na okresní soupisky, pak o jeho mimořádném zařazení na okresní žebříček rozhoduje
okresní svaz
Jestliže klub chce zařadit hráče, který není na žádném žebříčku, na ligovou soupisku (i jako náhradníka), platí
ustanovení podle Soutěžního řádu ČAST 330.24
Hráči, kteří jsou na žebříčku „nezařazeni“ (např. 60N) můžou být uvedeni na 3 soupiskách + jeden střídavý start
(mládež).
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.
Stejná pravidla platí i pro ženy, které nejsou na žebříčku mužů
O dodatečné zařazení na žebříček lze žádat před novou sezónou od 1. 8.

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

9. Počet hráčů na žebříčku – 130
třídění

1. místo
2. místo
3. – 4. místo
5. – 8. místo
9. – 16. místo

1. - 5.
5. - 10.
11. - 20.
21.- 40.
41.- 60.
61.- 80.
81.- 100.
101.- 130.

+ 10 %
+8%
+6%
+4%
+2%

po jednom
skupina
skupina
skupina
skupina
skupina
skupina
skupina

Schváleno VV KSST Liberec, dne 3. 9. 2020
Schválení této Směrnice se ruší Směrnice 1/2020

Liberec 2. 9. 2020

Jiří Veselka – předseda VV KSSTLK
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