
ZÁSADY PRO TVORBU KRAJSKÉHO ŽEBŘÍČKU MUŽŮ 2022/23 
 

K sestavování žebříčku bude i v letošní sezoně využit Elo (stabil) žebříček pro stolní tenis. Koeficient Elo, je vypočítáván 

průběžně během sezony na základě soutěžních utkání hraných v rámci České asociace stolního tenisu. V tomto koeficientu, 

se promítá kvalita hráčů, se kterými každý hráč odehraje ať už vítězná či prohraná utkání. Systém zajisté není dokonalý, 

nicméně snahou je využít žebříček, který je sestavován dle matematických modelů a zohledňuje nejenom úspěšnost, ale také 

kvalitu soupeřů se kterými se hráč utkává. 

ZKSST sestavuje žebříček mužů na základě jejich Elo (stabil) koeficientů, které jsou stanoveny pro jednotlivé hráče podle 

výsledků zápasů odehraných v soutěžích ČAST. Vztahuje se na všechny soutěže od Extraligy, po nejnižší stupeň 

regionálních soutěží. Neupřednostňuje se úspěšnost hráčů v dlouhodobých soutěžích ale kvalita soupeřů (zobrazují ji Elo 

koeficienty jednotlivých hráčů). 
 

Do žebříčku mužů, se zařazují hráči, kteří mají v sezóně odehráno ve dvouhrách minimálně 50% z možných odehraných 

zápasů v jedné soutěži. Dále pak hráči, kteří mají odehráno ve dvouhrách ve více soutěžích celkově minimálně 50% 

z možných odehraných zápasů, přičemž 50% hranice odehraných zápasů, se stanovuje pro tyto hráče dle soutěže, ve 

které byli na soupisce na základu družstva. Pro hráče, kteří nebyli na základu družstva, se stanovuje tato hranice dle 

možných odehraných zápasů v družstvu, ve kterém jsou na nejnižší soupisce družstva.  

Jako neklasifikovaní budou na základě svých výsledků zařazeni hráči, kteří mají odehráno ve dvouhrách minimálně 25% 

zápasů z možných odehraných zápasů v jedné soutěži. Dále pak hráči, kteří mají odehráno ve dvouhrách ve více soutěžích 

celkově minimálně 25% z možných odehraných zápasů, přičemž 25% hranice odehraných zápasů, se stanovuje pro tyto 

hráče dle soutěže, ve které byli na soupisce na základu družstva. Pro hráče, kteří nebyli na základu družstva, se 

stanovuje tato hranice dle možných odehraných zápasů v družstvu, ve kterém jsou na nejnižší soupisce družstva.  

Dodatečně pak mohou být ještě jako neklasifikovaní zařazeni hráči, kteří přestoupí z oddílů z jiného kraje a splňují výše 

uvedené podmínky. 

Pokud bude hráč, který byl v předcházející sezóně zařazen jako neklasifikovaný patřit opět mezi hráče neklasifikované, může 

být zařazen mezi neklasifikované hráče nejvýše do skupiny hráčů o stupeň níže než v předcházející sezóně. (Př.: hráč je 

zařazen mezi neklasifikovanými na 21.-30.místě, v následující sezóně bude opět patřit mezi hráče neklasifikované, může být 

zařazen nejvýše na 31.-40.místo mezi neklasifikovanými). 

Do žebříčku mužů mohou být zařazeny také ženy, které hrají dlouhodobé soutěže mužů a splňují výše uvedené podmínky. 
 

Hráči nezařazení mohou být dodatečně zařazeni do žebříčku po I.polovině soutěže, pokud v ní ve dvouhrách odehrají 

minimálně 50% z možných odehraných zápasů (dle principu, který je popsán výše). 
 

Pozn.: Způsob výpočtu 50%, případně 25% z možných odehraných zápasů. 

3.liga sk.E   6. Sokol Šarovy   22  11  3  8  0   183:161  47     Celkem odehráno 344 zápasů. 

344 – 44 (odečet čtyřher) = 300 (zápasů ve dvouhrách) 

300 : 4 = 75 (průměr na jednoho hráče) 

75 : 2 = 37,5 (ke splnění podmínky 50%, z možných odehraných zápasů, musí mít hráč uvedeného družstva odehráno 38 

zápasů ve dvouhrách) 

37,5 : 2 = 18,75 (ke splnění podmínky 25%, z možných odehraných zápasů, musí mít hráč uvedeného družstva odehráno 19 

zápasů ve dvouhrách) 
 

Žebříček bude zpracován podle pořadí v Elo (stabil) žebříčku ke dni 31.5.2022. Řazení hráčů bude následující: hráči do 

20.místa každý samostatně dle pořadí v Elo (stabil) žebříčku, hráči na 21. až 200. místě, budou řazení ve skupinách po deseti 

hráčích (21.-30., 31.-40. atd.) dle pořadí v Elo (stabil) žebříčku. 
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