
Nejlepší oddíly roku 

Metodika výpočtu 

Žebříčky 

1) Celkově (MČR všech věkových kategorií jednotlivců + MČR družstev) 

2) Open (MČR open jednotlivců + MČR družstev) 

3) Mládež (MČR mládeže) 

4) Masters (MČR masters) 

Hodnotící ukazatele 

 Součet všech bodů jednotlivých divizí a věkových kategorií z MČR jednotlivců  

Realizace: body za oddíly = dle pravidel silového trojboje (součet pěti nejlepších 

umístění v dané věkové kategorii na MČR - 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)  

 

 Body za umístění na MČR družstev = body dle pravidel silového trojboje krát 

čtyři.  

První místo = 48 bodů 

Druhé místo = 36 bodů 

Třetí místo = 32 bodů 

Čtvrté místo = 28 bodů 

Páté místo = 24 bodů 

Šesté místo = 20 bodů 

Sedmé místo = 16 bodů 

Osmé místo = 12 bodů 

Deváté místo = 8 bodů 

Desáté a další umístění = 4 body 

 

U vícekolových soutěží družstev se počítá pouze konečný výsledek za všechna 

kola. 

 

 Body za umístění v absolutním pořadí v jednotlivých divizích a věkových 

kategoriích na MČR jednotlivců 

1. místo = 20 bodů 

2. místo = 15 bodů 

3. místo = 10 bodů 

4. místo = 5 bodů 

5. místo = 3 body 

 

 



 

Konečný výpočet bodů 

Open (součet bodů = získané body za jednotlivé kategorie na MČR jednotlivců open + body 

za MČR družstev + body za umístění v absolutním pořadí na MČR open)  

Masters (součet bodů = získané body za jednotlivé kategorie na MČR jednotlivců masters + 

body za umístění v absolutním pořadí na MČR masters)  

Mládež (součet bodů = získané body za jednotlivé kategorie na MČR jednotlivců mládeže + 

body za umístění v absolutním pořadí na MČR mládeže)  

Celkový žebříček (součet bodů = open + masters + mládež, přičemž součet každé věkové 

kategorie je před samotným součtem vynásoben koeficientem)  

Koeficienty 

Open (součet bodů open x 1) 

Mládež (součet bodů mládež x 0,6) 

Masters (součet bodů masters x 0,25) 

 


