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Krajské žebříčky mužů a žen sestavuje STK MSSST a předkládá je ke schválení VV MSSST. 

Žebříčky jsou zveřejňovány každoročně k 20. červnu. 

 

 

 STK MSSST sestavuje žebříčky mužů a žen na základě úspěšnosti hráčů z dlouhodobých 

soutěží. 

 STK MSSST  může výjimečně do krajského žebříčku zařadit závodníka, který dosáhl 

výrazného úspěchu svým umístěním na krajském přeboru dospělých případně na MČR. 

 Do žebříčku se zařazují hráči, kteří mají v sezóně odehráno 50 a více procent z celkového 

počtu možných utkání. Ostatní hráči mohou být do krajského žebříčku zařazeni na základě 

svých výsledků jako neklasifikování. 

 Hráč, který v  následující sezóně má opětovně odehráno méně než 50% utkání, může být 

zařazen mezi nezařazené závodníky nejvýše do skupiny závodníků a to až o dva stupně níže 

než v předcházející sezóně. *** 

 Hráč, nezařazený na žádném žebříčku v ČR a bez doložených výsledků z předešlé sezóny, 

může být do krajského žebříčku zařazen na základě výsledků v dané sezóně. Podmínkou pro 

zařazení je odehrání minimálně 50% zápasů ze tří utkání. 
 

 stupně zařazení: 

1. - 20. každý závodník samostatně 

21.- 25.  26.- 30. 31.- 35. 36.- 40. 41.- 45.   46.- 50.   

51.- 60. 61.- 70. 71.- 80. 81.- 90. 91.- 100. 101.- 110. 

111.-120. 121.-130. 131.-140.  141.-150. 151.-160. 161.- 180. 

181.-200. 201.-220. 221.-240. 
 

Hráči, kteří budou mít v sezóně odehráno 50 a více % z celkového počtu možných utkání v dané 

soutěži, budou do žebříčku zařazeni na základě procentuální úspěšnosti následovně: 
 

 

Extraliga:  

1. liga:    minus (-)    35 až 25 % 

2. liga:    minus (-)    35 až 25 % 

3. liga:    minus (-)    35 až 25 % 

Divize:    minus (-)    35 až 25 % dosažená úspěšnost min. 10 – 15 % 

Krajská soutěž I:  minus (-)  35 až 25 % dosažená úspěšnost min. 25 – 30 % 

Krajská soutěž II : minus (-)    35 až 25 % dosažená úspěšnost min. 40 – 50 %     

Okresní přebor I.tř.:        dosažená úspěšnost min. 85 %     

 

 
 

 

Schváleno VV MSSST dne 16. října 2013 

 

 

*** hráč je zařazen v minulé sezóně mezi neklasifikovanými závodníky na 21. - 25. místě a v následující sezóně bude mít 

odehráno opět méně než 50% utkání, může být zařazen nejvýše na 26. - 30. místě, mezi závodníky neklasifikovanými. 

 


