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Metodika tvorby žebříčků RSST Břeclav 
 
 
Do žebříčku jsou zařazováni hráči/hráčky, kteří mají klubovou příslušnost v klubech v působnosti RSST Břeclav 
a nastupovali za svoje kluby v příslušné sezóně v okresních, krajských či ligových soutěžích. 
 
Do žebříčku dospělých je hráč/hráčka zařazen/a jestliže splní jednu z následujících podmínek: 

- nastoupil/a za jedno družstvo svého klubu nejméně v 25% utkání ve dvouhře, v krajských či ligových soutěžích 
dospělých a v každém utkání odehrál alespoň 2 dvouhry 

- nastoupil/a za jedno družstvo svého klubu nejméně v 25% utkání ve dvouhře v okresních soutěžích dospělých  
a současně odehrál v sezóně alespoň 23 zápasů dvouhry (možno odehrát v různých soutěžích) v základní části soutěží 
dospělých 

 
Do žebříčku dospělých po zahájení sezóny je hráč/hráčka zařazen/a jestliže: 

− přestoupil/a do klubu v působnosti RSST Břeclav z klubu mimo působnost RSST Břeclav a byl zařazen na žebříčku ČR či 
jiném žebříčku   – bude zařazen adekvátně své výkonnosti. O zařazení zažádá klub, do něhož přestoupil. 

− nesplnil/a podmínky pro zařazení do žebříčku (tj. není na žádném žebříčku), bude na žádost klubu zařazen/a v nové 
sezóně po odehrání alespoň 12 zápasů ve dvouhře v jedné soutěži, pokud má soutěž 12 nebo 11 účastníků.  
Nebo po odehrání alespoň 9 zápasů dvouhry základní části příslušné soutěže, pokud má soutěž 10 účastníků.  
Pokud má soutěž méně než 10 účastníků a pro extraligu mužů platí, že musí nastoupit ke dvouhře alespoň v 15% utkání, 
z celkového počtu utkání v základní části.  
V případě nových hráčů/hráček vždy platí, že musí odehrát takový počet zápasů, aby měl/a přidělen koeficient STR. 
 

Pro zařazení do žebříčku mužů je nutno odehrát příslušné počty utkání a zápasů dvouhry v soutěžích mužů, pro zařazení do 
žebříčku žen je nutno odehrát příslušné počty utkání a zápasů dvouhry v soutěžích žen. 
 
 
Do žebříčku mládeže je hráč/hráčka zařazen/a jestliže nastoupil/a za jedno družstvo svého klubu nejméně v 25% utkání ve 
dvouhře v okresních soutěžích mládeže a současně odehrál v sezóně alespoň 12 zápasů dvouhry (možno odehrát v různých 
soutěžích) v základní části soutěží mládeže. 
 
Do žebříčku mládeže po zahájení sezóny je hráč/hráčka zařazen/a jestliže: 

− přestoupil/a do klubu v působnosti RSST Břeclav z klubu mimo působnost RSST Břeclav a byl zařazen na žebříčku ČR či 
jiném žebříčku   – bude zařazen adekvátně své výkonnosti. O zařazení zažádá klub, do něhož přestoupil. 

- nesplnil/a podmínky pro zařazení do žebříčku (tj. není na žádném žebříčku), bude na žádost klubu zařazen/a v nové 
sezóně po odehrání alespoň 7 zápasů ve dvouhře v jedné soutěži mládeže 

 
 
Hráči/hráčky získávají své umístění na základě koeficientu STR.  
V žebříčku mužů je prvních 50 umístěných zařazeno jednotlivě, dále jsou hráči zařazeni do skupin dle koeficientu STR takto:  
51.-100. místo po deseti, 101.-200. po dvaceti, od 201. místa po padesáti.  
V žebříčku žen je prvních 10 umístěných zařazeno jednotlivě, dále jsou hráčky zařazeny ve skupinách po pěti dle koeficientu STR. 
V žebříčcích mládeže je prvních 20 umístěných zařazeno jednotlivě, dále jsou hráči a hráčky zařazeny ve skupinách po deseti dle 
koeficientu STR. 
Pokud je na rozhraní skupin umístěno 2 či více hráčů/hráček se stejným koeficientem, jsou všichni zařazeni do vyšší skupiny 
 
 
VV RSST Břeclav 
 
17.5.2022 


