
Výnos STK č. 9 

 

HODNOCENÍ ZÁVODNÍKŮ DO ŽEBŘÍČKŮ ČESKÉHO POHÁRU 
 

 

1. Žebříček závodníků slouží k ohodnocení úspěšnosti závodníků v průběhu i na konci sezóny. 

 

1.1. Žebříček závodníků ve zbraních a věkových kategoriích na konci sezony slouží k 

určení nejúspěšnějšího závodníka v dané zbrani a věkové kategorii v ČR, který bude vždy 

vyhlášen jako vítěz Českého poháru. V případě, že dva závodníci mají po MČR totožný počet 

bodů v žebříčku, stává se vítězem Českého poháru ten závodník, který se umístil na vyšší příčce 

na daném MČR v soutěži jednotlivců. V případě, že se oba závodníci umístili na MČR na 

stejném místě, jsou vyhlášeni dva vítězové Českého poháru. 

 

1.2. Slouží k nasazování závodníků na všech domácích soutěžích včetně mezinárodních 

soutěží v ČR do základního kola soutěže. 

 

1.3. Slouží na závěr sezony k určení výkonnostních tříd podle disciplín a věkových 

kategorií v ČR. 

 
 

2. Zásady žebříčku 

 

2.1. Při hodnocení soutěží (bodování závodníků) se vychází z bodování FIE platného 

pro soutěže SP a MS, t.j.: 
1. místo 32 bodů 

2. místo 26 bodů 

3. místo 20 bodů 

5.-8. místo14 bodů 

9.-16. místo 8 bodů 

17.-32. místo 4 body 

33.-64. místo 2 body 

65.-96. místo 1 bod 

97.-128. místo 0,5 bodu 

129. a další místo 0,25 bodu 

 

2.2. Vzhledem k různé kvalitativní úrovni soutěží budou bodové hodnoty FIE 
modifikovány podle počtu startujících v soutěži dle následující tabulky: 

 
Počet start. 9-12 13-16 17-24 25-32 33-48 49-64 65-80 81-96 a více 

Umístění Body 

1. 16 16 24 24 32 32 48 48 

2. 12 12 19 19 26 26 39 39 

3. 8 8 14 14 20 20 30 30 

5.-8. 3 4 9 9 14 14 21 21 

9.-12. 1 2 6 6 8 8 12 12 

13.-16.  1 3 4 6 6 9 9 

17.-24.   1 2 4 4 6 6 

25.-32.    1 2 3 5 5 

33.-48.     1 2 4 4 

49.-64.      1 2 3 



65.-80.       1 2 

81.-96.        1 

97.-128.        0,5 

129. a více        0,25 
 

2.3. Bodové hodnoty dle tabulky budou násobeny následujícími koeficienty: 

  koef. soutěž . 

25 MS, MSJ, MSK, GP 

20 ME, MEJ, MEK 

15 SP, SPJ 

10 ECC 

7 ST 

  5 MT I. 

  5 Mistr ČR 

  4 MT II. 

  3 MT III. 

  3 M ČR 

  1 ostatní soutěže domácí i mezinárodní 

Hodnocení MT:  MT I. 10 států, 40 zahran. startujících 

MT II. 7 států, 28 zahran. startujících 

MT III. 4 státy, 16 zahran. startujících 

 
 

3. Výpočet žebříčku Českého poháru 

 
3.1. Do žebříčku se budou hodnotit: 

- 4 nejvyšší bodové hodnoty z označených soutěží (x) v ČR (mimo MT v ČR) 

ve všech věkových kategoriích 
- mistrovství ČR 

- 5 (senioři, junioři a kadeti) resp. 3 (žáci, ml. žáci a mini žáci) nejvyšší bodové 

hodnoty z MT (MT v zahraničí i v ČR + SP) z označených soutěží (x) 

- Mistrovství světa, Evropy ve všech kategoriích 

 

3.2. Ze všech mezinárodních soutěží včetně SP, MS a ME všech kategorií bude do 

žebříčku započítáno pouze prvních 70% závodníků dle konečného pořadí. 

Soutěž v ČR bude započítána jako mezinárodní, je-li takto předem označena v kalendáři i 

rozpisech a splní minimálně kritérium pro MT III. (viz bod 2.3 tohoto výnosu). 

 

3.3. Do žebříčku budou započítány pouze soutěže s nejméně 9 účastníky ze 3 oddílů. 

 

3.4. Výpočet žebříčku je systémem stálého koloběhu výsledků. Pro nahrazení soutěže 

z minulé sezóny soutěží novou je rozhodující v prvé řadě typ soutěže a pak její pořadí v sezóně. 

Tak MS/ME/M ČR bude vždy nahrazeno MS/ME/M ČR bez ohledu na termín uspořádání. 

GP/SP/ST/SPJ/ECC/U23 bude vždy nahrazen GP/SP/ST/SPJ/ECC/U23, ale v pořadí, jak je pro 

sezónu naplánován, nikoliv dle místa uspořádání. A rovněž domácí turnaje/domácí turnaje 

mezinárodní budou postupně během sezóny nahrazovány domácími turnaji/domácími turnaji 

mezinárodními opět v pořadí, jak jsou řazeny v domácím kalendáři. V číselné řadě turnajů 

jednotlivých typů bude turnaj č.1 minulé sezóny nahrazen turnajem č.1 současné sezóny, atd. 

Pokud bude v nové sezóně turnajů určitého typu více než v minulé, budou přebývající turnaje 

na konci sezóny dle data pořádání zadány bez předchůdce. Pokud bude v nové sezóně turnajů 



určitého typu méně než v minulé, budou přebývající turnaje na konci sezóny vymazány po 1 

roce dle data uspořádání. Pokud v průběhu sezóny dojde ke změně termínů zahraničních soutěží 

a v návaznosti i domácích soutěží nebo jen ke změně domácích soutěží bude systém 

nahrazování řešen dle výše uvedených zásad. 

=============================================================== 

 

Novela platná od 1.9.2022 

 

 


