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METODIKA SESTAVOVÁNÍ ŽEBŘÍČKŮ MSSST 

DOSPĚLYCH 2022/2023 
 

 
Krajské žebříčky mužů a žen sestavuje ředitel soutěží MSSST (dále jen ŘS) a předkládá je ke schválení VV 
MSSST, který je schvaluje v termínu do 20. června (SŘ čl.132.01). Základní krajský žebříček může být 
průběžně doplňován. Podle Základního žebříčku se sestavují soupisky družstev pro dlouhodobé soutěže a 
stanovuje se výše finančního vyrovnání dle SŘ čl.462. 
 
 
1. ŘS sestavuje žebříčky mužů a žen na základě bodové hodnoty STR (stabil). Základní žebříček bude 

ukončen na 300. místě u mužů a na 50. místě u žen. 
2. Do Základního žebříčku MSSST se zařazují hráči z vyšších i nižších soutěží, kteří odehráli minimálně 

10 zápasů v dané sezóně, mají minimálně jedno vítězství z dlouhodobé soutěže družstev a jejich 
hodnota STR (stabil) odpovídá zařazení dle bodu 1.  

3. Jako neklasifikováni budou v žebříčku figurovat jen hráči, kteří budou do žebříčku zařazeni dodatečně 
tzn. všichni hráči s nárokem na zařazeni, po vydání Základního žebříčku (SŘ čl.132.01).  

4. ŘS může výjimečně do krajského žebříčku zařadit i závodníky, kteří nesplnili podmínky dle bodu 2, ale 
dosáhli výrazného úspěchu svým umístěním na krajském přeboru dospělých případně na MČR nebo na 
schváleném turnaji kategorie A dospělých. 

5. Hráči, kteří nejsou uvedeni na žádném žebříčku ČR a nemohou doložit výsledky z předešlé sezóny, 
budou do krajského žebříčku zařazeni na základě požadavku a doložení výsledků minimálně ze tří 
utkání v aktuální sezóně.  

6. Dodatečně mohou být do žebříčku zařazeni i hráči, kteří v poslední sezóně neodehráli žádné utkání, ale 
byli na žebříčku ČR nebo MSSST v předcházející sezóně. 

7. Pro krajské přebory mužů a žen se sestavuje nasazovací žebříček dle STR (stabil) k 1.1. každého roku. 
Pro sestavení nasazovacího žebříčku pro KP se započítávají výsledky za posledních 12 měsíců, jinak pro 
sestavení platí stejná pravidla, jak pro tvorbu Základního žebříčku. 

 
 skupiny zařazení muži: 

 
1. – 50. každý závodník samostatně 

51.-60. 61.-70.  71.-80.  81.-90.  91.-100. 101.-120. 121-140.  

141.-160.  161-180.  181-200. 201-230.  231.-260 261.-290. 291.-300. 

 
 skupiny zařazení ženy: 
 

1.– 20. každá závodnice samostatně 

 21.-30.  31.-40.  41.-50. 

 
 
Schváleno VV MSSST dne 21.září 2022 
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