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1.  KP mužů a žen, NEZVĚSTICE 22. 1. 2022 

 

Připomínáme hráčům, kteří mají právo startu na KP, že uzávěrka přihlášek je do čtvrtka 20. ledna do 

23:59. Přihlášky (muži) se podávají na formuláři prostřednictvím centrálního registru ČAST na adrese: 

https://registr.ping-pong.cz v menu KLUB/TURNAJE. 

Ženy se přihlašují na mail vrchního rozhodčího (pavel.pks@email.cz) do výše uvedeného termínu 

bez omezení. 

Kvóty KP muži: Plzeň město: 20, Plzeň jih: 5, Plzeň sever: 2, Tachov: 8, Klatovy: 3, Domažlice: 4, 

Rokycany: 4 + 2x divoká karta mládež, celkem 48.  

 

Po uzávěrce přihlášek bude v pátek 21.1.2022 rozeslána aktualizovaná startovní listina mužů.  

Los turnaje tentokráte proběhne až na místě. 

Prosíme účastníky, aby si s sebou vzali vyplněný formulář o bezinfekčnosti.  

----------------------------------------- 

Pro informaci: 

Letošní MČR dospělých se uskuteční ve Sportovní hale Klimeška, Čáslavská 274, Kutná Hora ve dnech 

25.-27. 3. 2022. 

Kvóty ČAST pro Plzeňský kraj: muži 6, ženy 2  

 

 

2. Hráčské koeficienty 

  

V příloze naleznete informativní tabulku s hodnotami hráčských koeficientů po odehrání první poloviny 

sezóny. 

Vysvětlení k této tabulce od Klasifikační komise (Ladislav Čakora): 

Podle metodiky pro výpočet žebříčků dospělých jsem pro každého hráče a hráčku vypočetl hodnotu 

hráčského koeficientu, podle kterého se na konci sezóny sestavují krajské žebříčky dospělých. Seznam 

všech hráčů a hráček, kteří mají hráčský koeficient větší než 0 je uveden v příloze. Abych zdůraznil, že se 

nejedná o žebříčky, ale jen o informaci, jak si kdo vedl v první polovině sezony, jsou seznamy seřazeny 

podle abecedy. Oba seznamy si však i excelový začátečník snadno seřadí či vyfiltruje tak, jak on sám 

potřebuje. Odkaz na přesnou metodiku, jak se žebříčky sestavují, je uveden v úvodu přílohy. Z celé 

metodiky bych vypíchl pouze ten bod, že na krajský žebříček budou po sezoně zařazeni ti hráči, kteří 

získají svými výsledky hodnotu hráčského koeficientu 11,5 a vyšší. Vydáním těchto seznamů se snažím 

předejít letním dotazům v době sestavování soupisek družstev na další sezonu. 

 

Dále žádám oddíly a kluby, jejichž někteří hráči hrají v zahraničí a kteří chtějí být zařazeni na krajský 

žebříček, aby mi bezprostředně po skončení sezony poslali odkaz na své výsledky v zahraničí a hodnotu 

QTTR. 

Přílohy: 
1. Hráčské koeficienty (1. polovina sezóny) 

2. MČR dospělých - kvóty 

3. Výsledky KP družstev U13 

4. Formulář Bezinfekčnost 
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