REGIONÁLNÍ SVAZ STOLNÍHO TENISU – Beroun
Směrnice RSST Beroun č. 2/2017
Pravidla pro sestavení žebříčku mužů regionu Beroun

1. Výkonnostní rozdíl soutěží
Pro sestavení žebříčku se k úspěšnosti hráče přičítá výkonnostní rozdíl soutěže, ve které hrál.
Výkonnostní rozdíl soutěží je následující:
Soutěž

Výkonnostní rozdíl

Extraliga
1. liga mužů
2. liga mužů
3. liga mužů
Divize mužů
Krajská soutěž 1. třídy
Krajská soutěž 2. třídy
Okresní přebor 1. třídy
Okresní přebor 2. třídy
Okresní přebor 3. třídy

270%
240%
210%
180%
150%
120%
90%
60%
30%
0%

2. Hráč ve více soutěžích
Pokud hráč odehrál zápasy v různých soutěžích, tak se do žebříčků započítává pouze jedna soutěž a to ta,
ve které hráč dosáhl nejlepší úspěšnosti po přičtení výkonnostního rozdílu soutěže. Jestliže hráč odehrál
v jedné soutěži více než 50% zápasů a má menší úspěšnost (po přičtení výkonnostního rozdílu) než
v soutěži kde odehrál méně než 50% zápasů, tak se do žebříčku hráči započítá soutěž, ve které odehrál
více než 50% zápasů.

3. Pořadí v žebříčku
Pořadí v žebříčku je rozvrženo následujícím způsobem:
Prvních deset míst je samostatných. Dále je pořadí rozděleno do skupin po 4x 10-ti hráčích, dvakrát po
15-ti hráčích a dále pak po 20-ti hráčích.
Zde je příklad pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. - 20.
21. - 30.
31. - 40.
41. - 50.
51. - 65.
66. - 80.
81. - 100.
101. - 120.
4. Neklasifikováni, Nezařazeni
Hráč který odehrál mezi 25% - 50% zápasů, tak tento hráč je v žebříčku jako neklasifikován a jeho pořadí
se určí dle úspěšnosti a výkonnosti soutěže jako u zařazených hráčů, ale k jeho pořadí se přidá „N“ jako
neklasifikován. Hráči, kteří jsou neklasifikováni se na soupiskách řadí dle jejich umístění v žebříčku, ale
pokud je na soupisce zařazený hráč se stejným umístěním v žebříčku, tak se neklasifikovaný hráč napíše
za tohoto hráče.
Hráč který odehrál méně než 25% zápasů je uveden pouze informativně na seznamu mimo žebříček a má
status nezařazený.

5. Dodatečné dosazení hráče do žebříčku
Pokud hráč přechází z jiného regionu kde byl zařazený na žebříčku, tak bude tento hráč dodatečně
zařazen do žebříčku regionu Beroun dle jeho výkonnosti.
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