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Systém bodování žebříčku mužů ČR pro sezónu 2021/2022 

1.  Zařazení hráčů na žebříčku 

 Na žebříčku mohou být zařazeni všichni hráči hrající tyto dlouhodobé soutěže: 
- Extraligu ČR, 1. a 2. ligu ČR 
- 1, 2 a 3. Německou ligu a nižší, maximálně však do 1.kříže 6.ligy 
- 1. a 2.liga Polska 
- 1.liga Rakouska 
- 1. a 2.liga Dánsko 

 
Hráči hrající dlouhodobé zahraniční soutěže budou na žebříček zařazeni, pokud jsou na seznamu hráčů 
hrajících v zahraničí s povolením svazu. 
Hráči, kteří budou zařazeni na žebříček musí získat alespoň jedno vítězství ve své dlouhodobé soutěži 
za celou sezónu. 
Oficiální žebříček ČR bude ukončen hráčem na 100.místě. Pro MČR dospělých na 150.místě.  

2. Bodování dlouhodobých soutěží 

 Extraliga 
 základní část       všichni  - 100,0 bodů 
 čtvrtfinále       všichni  - 104,8 bodů 
 semifinále       všichni  - 112,0 bodů 
 finále        všichni  - 120,2 bodů 
 
 1.liga ČR 
 základní část       všichni  - 71,6 bodů 
 semifinále       všichni  - 78,0 bodů 
 finále        všichni  - 79,8 bodů 
 
 2.liga ČR skupina A 
 základní část       všichni  - 56,8 bodů 
 semifinále       všichni  - 61,6 bodů 
 finále        všichni  - 63,0 bodů 
 
 2.liga ČR skupina B 
 základní část       všichni  - 56,8 bodů 
 semifinále       všichni  - 61,6 bodů 
 finále        všichni  - 63,0 bodů 
  
 Bundesliga 
 základní část       1.,2.pozice - 139,0 bodů 
 základní část       3.pozice - 122,4 bodů 
 semifinále       1.,2.pozice - 148,0 bodů 
 semifinále       3.pozice - 135,6 bodů 
 finále        1.,2.pozice - 148,0 bodů 
 finále        3.pozice - 139,6 bodů 
 
 2.Bundesliga 
 základní část       1.kříž  - 114,2 bodů 
 základní část       2.kříž  - 93,4 bodů 
 
 3.liga Německo – sever 
 základní část       1.kříž  - 92,8 bodů 
 základní část       2.kříž  - 75,8 bodů 
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 3.liga Německo – jih 
 základní část       1.kříž  - 93,0 bodů 
 základní část       2.kříž  - 75,8 bodů
  
 Regionalliga Německo – jih 
 základní část       1.kříž  - 81,4 bodů 
 základní část       2.kříž  - 70,6 bodů 
 
 Regionalliga Německo – jihozápad 
 základní část       1.kříž  - 81,2 bodů 
 základní část       2.kříž  - 70,6 bodů 
 
 Regionalliga Německo – západ 
 základní část       1.kříž  - 81,2 bodů 
 základní část       2.kříž  - 70,4 bodů 
 
 5.liga Německo 
 základní část       1.kříž  - 69,8 bodů 
 základní část       2.kříž  - 56,6 bodů 
 
 6.liga Německo       
 základní část       1.kříž  - 61,0 bodů 

základní část       2.kříž  - 54,2 bodů 
 

1.liga Polsko 
 základní část       všichni  - 116,4 bodů 
 semifinále       všichni  - 125,0 bodů 
 finále        všichni  - 138,0 bodů 
 

2.liga Polsko 
 základní část       1.kříž  - 77,4 bodů 
 

1.liga Rakousko 
 základní část       všichni  - 114,2 bodů 
  

1.liga Dánsko 
 všechno       všichni  - 88,0 bodů 
 

2.liga Dánsko 
 všechno       všichni  - 67,4 bodů 
 
 
3. Bodování MČR 
 

Body za pořadí MČR se podílejí 20 procenty na celkovém koeficientu hráče (HK), za předpokladu, že 
hráč se zúčastnil MČR. Výpočet HK je uveden v bodě 5. 

 
 1.místo  - 160 bodů 
 2.místo  - 140 bodů 
 3.-4.místo - 125 bodů 
 5.-8.místo - 112 bodů 
 9.-16.místo - 100 bodů 
 17.-32.místo - 90 bodů 
 33.-48.místo - 80 bodů 

49.-64.místo - 75 bodů 
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65.-96.místo - 70 bodů 
97-128.místo - 65 bodů 
129.-160.místo - 60 bodů 

 
Body získané za MČR jsou násobeny koeficientem, který zohledňuje účast prvních 32 hráčů 
posledního vydaného žebříčku ČR před datem MČR. Pokud se zúčastní všichni hráči 1.-32.místa 
žebříčku ČR je násobící koeficient roven 1. Za každého chybějícího hráče 1.-16 místa žebříčku 
ČR se z násobícího koeficientu odečte 0.01. Za každého chybějícího hráče 17.-32. místa žebříčku 
ČR se z násobícího koeficientu odečte 0.005. 
Příklad: Chybí 3 hráči z první šestnáctky a 2 hráči z druhé šestnáctky, pak je násobící koeficient 
roven 1-(3*0,01)-(2*0,005)=0,96. Veškeré body za MČR jsou násobeny tímto koeficientem, takže 
za 1.místo není 160 bodů, ale 160*0,96=153,6 bodů. Ostatní umístění podobně. 

 
 
4. Bodování mezinárodních startů 
 
 Koeficient ME dvouhra    - 1,0 
 Koeficient MS dvouhra    - 1,0 
 Koeficient OH dvouhra    - 1,0 
 EuroCup     - 1,0 
 TOP 16      - 1,0 
 WTT Contender - hlavní soutěž   - 1,0 
 Koeficient ME družstva    - 1,0 
 Koeficient MS družstva    - 1,0 

Koeficient Ligy Mistrů    - 1,0 
 

 WTT Contender – kvalifikace   - 0,95    
 ITTF International – hlavní soutěž  - 0,95 
 EuroCup     - 0,95 
 
 ITTF International – kvalifikace  - 0,9 
            
 Za vítězství nad hráčem na     1.-  50.místě WR - 220 – 1      bod   za každé místo 
 Za vítězství nad hráčem na   51.-100.místě WR - 170 – 0,5   bodů za každé místo 
 Za vítězství nad hráčem na 101.-125.místě WR - 140 bodů 
 Za vítězství nad hráčem na 126.-150.místě WR - 135 bodů 
 Za vítězství nad hráčem na 151.-175.místě WR - 130 bodů 
 Za vítězství nad hráčem na 176.-200.místě WR - 125 bodů 
 Za vítězství nad hráčem horším   - 115 bodů  
 
 Za porážku s hráčem na     1.-  50.místě WR - 110 – 0,5   bodů za každé místo 
 Za porážku s hráčem na   51.-100.místě WR -   85 – 0,25  bodů za každé místo 
 Za porážku s hráčem na 101.-125.místě WR -   70  bodů 
 Za porážku s hráčem na 126.-150.místě WR - 67,5 bodů 
 Za porážku s hráčem na 151.-175.místě WR -   65  bodů 
 Za porážku s hráčem na 176.-200.místě WR - 62,5 bodů 
 Za porážku s hráčem horším   - 57,5 bodů  
 
 
5. Výpočet hráčova koeficientu (HK) a hráčova opravného koeficientu (OK) 

 Hráči se vypočítá celkový součet bodů za celou sezónu  za počitatelné zápasy = CSB 
 Hráči se vypočítá celkový počet počitatelných zápasů za celou sezónu  = CPU 
 Body za umístění na světovém žebříčku do 200.místa, včetně    =  WRB 
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  WRB  = (201-X) / 10 
 

X…umístění na světovém žebříčku, pro žebříček vydávaný v lednu se bere v potaz umístění na 
posledním prosincovém světovém žebříčku, pro žebříček na konci sezóny platí umístění na posledním 
červnovém světovém žebříčku. 
 

  HK = (CSB / CPU) + WRB 
 

Pro hráče, který se zúčastnil MČR platí vzorec zohledňující 20-ti procentovou váhu bodové hodnoty 
získané na MČR. Platí tento vzorec, první část je stejná, druhá obsahuje body za MČR: 
 

  HK = ( 0,8 * ((CSB / CPU) + WRB) )  +  ( 0,2 * Body za MČR ) 
 

Hráč má povinnost odehrát alespoň 15 zápasů za sezónu. Zápasy odehraná na MČR se do toho 
nepočítají, včetně zápasů, které nejsou počítány (viz. bod 6). Pokud tento počet zápasů neodehraje, 
vypočítá se mu opravný koeficient OK podle vzorce: 
 

  OK = HK – ( 15 – CPU ) 
 
 Podle těchto koeficientů budou hráči zařazeni na žebříček. 
 
6. Bodování hráčů hrajících více českých dlouhodobých soutěží 
 

Pokud je HK  z výše bodované soutěže za jednu polovinu sezóny o minimálně 10 bodů vyšší než jeho 
HK ze soutěže níže bodované, výsledky z níže bodované soutěže se v tomto období nezapočítávají. 
Předpokladem je  odehrání minimálně 10 zápasů dvouher ve výše bodované soutěži v daném období 
(polovina sezóny).  

 
Pokud je HK z výše bodované soutěže nižší, než jeho HK ze soutěže níže bodované, výsledky z výše 
bodované soutěže se nezapočítávají. Předpokladem je odehrání 10 zápasů v níže bodované soutěži. 

 
7. Bodování skrečovaných zápasů 
 

Všechny zápasy, ke kterým hráč nastoupí a v jeho průběhu zápas skrečuje, se oběma hráčům 
započítávají do celkového výpočtu. 

 
8. COVID vliv jen pro nasazovací žebříček MČR 2022 
 

Do žebříčku se započítávají výsledky: 
Extraliga: poslední dvě poloviny soutěží (z důvodů, že extraliga nebyla přerušena) 
Ostatní ligové soutěže: poslední čtyři pololetní období (z důvodů, že nižší soutěže byly přerušeny) 
Zahraniční ligy a individuální výsledky se berou za poslední čtyři pololetí. 

 
9. Sestavení žebříčku 
 
 Žebříček bude sestaven podle velikosti HK, případně OK jednotlivých hráčů.   
 

Hráči, kteří nemají státní příslušnost ČR a v této sezóně hrají soutěže v ČR, budou podle stejného 
systému zařazeni na žebříček jako NEZAŘAZENÍ CIZINCI. 
Hráči mající státní příslušnost ČR hrající zahraniční dlouhodobé soutěže, kteří požádají o zařazení po 
vydání oficiálních žebříčků, budou zařazeni na žebříček jako NEZAŘAZENÍ ČR.  

 
 Dne 30.12.2021                        Michal Božek 
 Schváleno VV ČAST dne 19.1.2022 rozhodnutím per rollam.  
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	Koeficient MS dvouhra    - 1,0
	Koeficient MS družstva    - 1,0

