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Česká ricochetová asociace (ČRA) vydává tento „Soutěžní řád“ (SŘ) jako závazný předpis pro organizování, 

pořádání a řízení ricochetových soutěží v ČR. Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny hráče, kluby, oddíly a orgány 
ČRA. 

 
Tento SŘ nabývá účinnosti dnem 1.9.2009. Tímto novým SŘ jsou zrušeny dříve platné STP a Soutěžní řád 

pro ligu družstev. 
 
Veškeré změny a doplňky tohoto SŘ vyhlašuje a zveřejňuje pouze Výkonný výbor (VV) ČRA jako číslované 

Dodatky tohoto SŘ. 
 
Oficiální internetové stránky (web) ČRA je na adrese www.e-ricochet.cz. 
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KAPITOLA 1 
 

ZÁKLADNÍ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 

Čl. 100 
Použité zkratky a termíny. 
ČRA – Česká ricochetová asociace, VVČRA – Výkonný výbor ČRA, SK – Sportovní komise, SŘ – Soutěžní řád, 
RLD – Ricochetová liga družstev, KŘ – Klasifikační řád, Žebříček – celostátní žebříček ČRA, MRV – Mistrovství 
republiky veteránů 
 
Čl. 101 
Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení soutěží ve hře Ricochet na území České republiky vyhlašovaných Českou 
ricochetovou asociací, resp. jejím Výkonným výborem. SŘ stanoví i účast na  mezinárodních soutěžích a turnajích. 
 
Čl. 102  
Jednotlivá ustanovení tohoto SŘ musí být užívána tak, aby byl zajištěn řád a pořádek v soutěžích a jejich hladký a 
regulérní průběh. 
Všichni účastníci soutěží – hráči, představitelé klubů a center, funkcionáři, rozhodčí, pořadatelé – zajišťující jejich 
řádný průběh jsou povinní vždy jednat tak, aby jejich jednání bylo v souladu se zásadami čestného sportovního 
zápolení a obecnými etickými normami ve sportu.  
 
Čl. 103 
Sportovní pravidla hry se řídí podle tohoto SŘ a podle aktuálně platných „Pravidel pro hru Ricochet“, která jsou 
vydávána VVČRA samostatně jako obecný předpis pro hru. 
 
Čl. 104 
Ricochetové soutěže jsou plánovány na období podzim – jaro. 
 
Čl. 105 
Ricochetové soutěže jsou pořádány v ricochetových klubech, centrech nebo sdruženích s právní subjektivitou, které 
jsou registrovány u ČRA. 
 
Čl. 106 
Plánované soutěže zařazuje VVČRA do kalendářního plánu soutěží do tzv. TERMÍNOVKY. Do TERMÍNOVKY 
může VVČRA zařadit i mezinárodní soutěže. 
 
Čl. 107 
Termín pro sestavení a zveřejnění TERMÍNOVKY je nejdéle do 15.9. 
 
Čl. 108 
Zveřejňování dokumentů a informace o soutěžích probíhá výhradně elektronicky a to na webu ČRA www.e-
ricochet.cz. Kontakty na členy VVČRA a SK jsou zveřejněny tamtéž. E-mailová korespondence je považována za 
oficiální korespondenci a plně nahrazuje písemný styk mezi VVČRA, SK, hráči, zástupci ricochetových klubů a 
center, pokud není výslovně uvedeno jinak. Dnem doručení korespondence je buď den, kdy byla adresátovi zásilka 
doručena Českou poštou nebo den, kdy bylo adresátem odesláno potvrzení o přečtení e-mailu. 
 
Čl. 109 
Registrovaní hráči a kluby mají obecně právo se odvolat proti rozhodnutí Sportovní komise (čl.414 SŘ) a VVČRA a to 
ve lhůtě 15 kalendářních dnů od zveřejnění rozhodnutí, proti kterému je podáno odvolání.Veškerá odvolání řeší 
VVČRA a jeho rozhodnutí je konečné. Lhůta k projednání odvolání je 30 kalendářních dnů ode dne doručení odvolání 
VVČRA. Podmínkou projednání odvolání je uhrazení poplatku dle Ceníku poplatků ČRA. V případě zamítnutí 
odvolání propadá poplatek ve prospěch ČRA v opačném případě bude vrácen plátci. 
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KAPITOLA 2 

 

REGISTRAČNÍ ŘÁD 
 

Základní a společná ustanovení 
 
Čl. 201 
Registrační řád stanoví pravidla registrace a vztahuje se na všechny členy ČRA, kterými mohou být jak fyzické tak i 
právnické osoby nebo sportovní oddíly, kluby a sdružení zřízené na území ČR. 
 
Čl. 202 
Soutěží dle tohoto SŘ se mohou účastnit pouze registrovaní hráči u ČRA. Registrovaným hráčem může být  občan i 
jiného státu než ČR. 
 
Čl. 203 
SŘ povoluje tyto druhy registrací: 

- členská registrace pro fyzické osoby s klubovou příslušností 
- členská registrace pro fyzické osoby bez klubové příslušnosti 
- klubová registrace (pro právnické osoby, sportovní oddíly, kluby nebo sdružení s právní subjektivitou; dle 

STANOV se jedná o tzv. kolektivní členskou registraci) 
- přidružené členství pro kluby a centra s právní subjektivitou bez klubové registrace 

 
Čl. 204 
Registraci je možno provést v libovolném termínu. Nezletilí hráči musí mít žádost o registraci potvrzenou též svým 
zákonným zástupcem. Registrační poplatky se řídí samostatnou přílohou SŘ – Ceníkem poplatků ČRA. 
 
Čl. 205 
Registrace nabývá platnosti ke dni její potvrzení ČRA a je platná do ukončení registrace ze strany hráče, klubu nebo 
ČRA. Podmínkou registrace je úhrada všech správních poplatků žadatele. 
 
Čl. 206 
Jediným dokladem o registraci pro hráče je potvrzený registrační lístek, který každý registrovaný hráč obdrží od ČRA, 
a který slouží jako registrační průkaz. V případě časové nouze, je dokladem o registraci hráče i informace zveřejněná 
na webu ČRA. Pokud je hráč na soutěži dle tohoto SŘ vyzván k předložení registračního lístku, musí prokazatelně  
prokázat i svoji totožnost. 
 
 
Členská registrace pro fyzické osoby 
 
Čl. 210 
Hráči, fyzické osoby mohou být registrováni jako zcela samostatné osoby, pak jsou registrováni na základě členské 
registrace hráče bez klubové příslušnosti, nebo jsou registrováni za sportovní klub, pak jsou registrováni na základě 
členské registrace hráče s klubovou příslušností, kdy klub je  registrován na základě klubové registrace. 
 
 
Členská registrace pro fyzické osoby s klubovou příslušností 
 
Čl. 212 
Hráči registrovaní u klubu, který je registrován u ČRA na základě klubové registrace, jsou registrováni u ČRA 
prostřednictvím svého mateřského klubu nebo se registrují samostatně pomocí vyplněného formuláře Členská 
registrace hráče s klubovou příslušností. Tento vyplněný a potvrzený formulář je odeslán e-mailem na registrace@e-
ricochet.cz nebo poštou na adresu ČRA. 
 
Čl. 213 
Hráč může být registrován pouze za jeden klub na území ČR. 
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Členská registrace pro fyzické osoby bez klubové příslušnosti 
 
Čl. 214 
Hráči bez klubové příslušnosti se registrují samostatně pomocí vyplněného formuláře Členská registrace hráče bez 
klubové příslušnosti. Tento vyplněný a potvrzený formulář je odeslán e-mailem na registrace@e-ricochet.cz nebo 
poštou na adresu ČRA. 
 
 
Klubová registrace a přidružené členství 
 
Čl. 221 
Sportovní kluby a centra, provozovatelé ricochetových kurtů s právní subjektivitou mohou být registrováni u 
ČRA na základě klubové registrace.  
 
Čl. 222 
Podmínkou přiznání klubové registrace není vlastní sportoviště, o klubovou registraci mohou požádat i kluby 
hrající na pronajatých kurtech. 
 
Čl. 223 
Provozovatelé center – právnické nebo fyzické osoby, kteří chtějí pořádat turnaje ČRA a nemají klubovou 
registraci, musí být registrovány formou přidruženého členství.  
 
Čl. 224 
Registrace se provádějí na základě vyplněných formulářů Klubová registrace (včetně seznamu členů klubu) a 
Registrace přidruženého členství. Tento vyplněný a potvrzený formulář je odeslán e-mailem na registrace@e-
ricochet.cz nebo poštou na adresu ČRA. 
 
 
 
 

KAPITOLA 3 
 

PŘESTUPNÍ ŘÁD A HOSTOVÁNÍ 
 
Přestupní řád 
 
Čl. 311 
Přestupním řádem se řídí změny klubové příslušnosti registrovaných hráčů. Každý hráč může změnit registraci, tj. 
přestoupit z jednoho ricochetového klubu do druhého, za podmínek stanovených tímto přestupním řádem. Přestup se 
hlásí na formuláři Přestupní lístek a zasílá se poštou na adresu ČRA.  
 
Čl. 312 
Přestupní termíny: Hráč může hlásit přestup jen v řádných přestupních termínech, které jsou od 15.7. do 15.9. a od 
15.1. do 31.1. 
 
Čl. 313 
Hráč může hlásit přestup, pokud byl v původním klubu registrován alespoň 12 kalendářních měsíců. 
 
Čl. 314 
Přestup hlášený mimo přestupní termíny uvedené v čl.312 je neplatný a nebude vůbec projednáván. Rozhodující při 
posuzování termínu je poštovní razítko. Přestup nebude také projednáván pokud nebude přestupový lístek kompletně 
vyplněn (bez škrtání) a potvrzen všemi vyžadovanými stranami. Přestup nebude také schválen a potvrzen, pokud 
nebude mít hráč vyrovnány všechny závazky vůči ČRA, pokud nebude mít vyrovnány všechny závazky vůči 
původnímu klubu a pokud nebudou uhrazeny poplatky za přestup. 
 
Čl. 315 
Přestupní poplatky se řídí samostatnou přílohou SŘ – Ceníkem poplatků ČRA.  
 
Čl. 316 
Pokud jsou na přestupním lístku potvrzení původního klubu a nového klubu, považuje se toto za souhlas s přestupem. 
Potvrzovat přestupní lístky za jednotlivé kluby může pouze odpovědná osoba jednotlivých klubů. 
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Čl. 317 
O přestupech rozhoduje v prvé řadě určený člen SK nebo VVČRA, v případě jakékoliv nejasnosti rozhoduje o 
schválení přestupu SK, pokud z jakéhokoliv důvodu nemůže o přestupu rozhodnout SK, rozhoduje o přestupech 
VVČRA. 
 
Čl. 318 
Ohlášený přestup již nemůže hráč odvolat. 
 
Čl. 319 
Přestup bude schválen nebo zamítnut nejdéle do deseti pracovních dní od obdržení žádosti o přestup. Rozhodnutí bude 
neprodleně zasláno všem zúčastněným stranám 
 
 
Hostování 
 
Čl. 330 
Hostování hráčů není povoleno. 
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KAPITOLA 4 
 

ORGANIZACE SOUTĚŽÍ 
 

Základní a společná ustanovení 
 
Čl. 401 
Soutěže ve hře ricochet se dělí na soutěže jednotlivců a družstev. Soutěže jednotlivců se dále dělí na soutěže juniorů, 
žen a smíšené soutěže. Soutěže jsou dlouhodobé nebo jednorázové turnaje, rozpis termínů je uveden v TERMÍNOVCE 
(čl.106). 
 
Čl. 402 
Soutěže jednotlivců se hrají turnajovým způsobem. Soutěže družstev se hrají dlouhodobě skupinovým systémem. 
 
Čl. 403 
ČRA organizuje tyto celostátní soutěže jednotlivců: 
Turnaje kategorie A – muži, ženy, junioři a juniorky bez věkového omezení 
Turnaje kategorie B – muži, ženy, junioři a juniorky bez věkového omezení 
Turnaje ženy – ženy, juniorky bez věkového omezení 
Turnaje junioři – junioři od 6 do 18 let (věkové kategorie jsou dále děleny podle věkové skladby registrovaných 
juniorských hráčů) 
Turnaje juniorky – juniorky od 6 do 18 let (věkové kategorie jsou dále děleny podle věkové skladby registrovaných 
juniorských hráčů) 
Turnaje juniorské smíšené – junioři a juniorky od 6 do 18 let (věkové kategorie jsou dále děleny podle věkové skladby 
registrovaných juniorských hráčů) 
 
Čl. 404 
ČRA organizuje tyto celostátní soutěže družstev: 
Ricochetová liga družstev – muži, ženy, junioři bez věkového omezení 
 
Čl. 405 
ČRA organizuje tyto jednorázové turnaje: 
Mistrovství ČR - muži, ženy, junioři bez věkového omezení 
CZECH OPEN - muži, ženy, junioři bez věkového omezení, i hráči z jiných zemí 
Mistrovství ČR juniorů - junioři a juniorky od 6 do 18 let 
MR veteránů OPEN – muži a ženy nad 35 let, i hráči z jiných zemí 
 
Čl. 406 
Pro všechny věkové kategorie je rozhodující věk hráče v den konání turnaje.  
 
Čl. 407 
Soutěže uvedené v čl. 403 a 404 jsou jednodenní, kdy hrací doba je nejdříve od 8:00 a nejdéle do 22:00 hodin. Turnaje 
uvedené v čl. 405 mohou být i vícedenní, kdy hrací doba v jednotlivých dnech je nejdříve od 8:00 a nejdéle do 20:00 
hodin. V případě účasti hráče juniora nebo juniorky v libovolném turnaji nebo soutěži je stanovena jejich hrací doba 
nejdříve od 8:00 nejdéle do 20:00 hodin. Jednotlivé zápasy musí začít ve zde stanoveném časovém rozpětí. 
 
Čl. 408 
VVČRA má právo neorganizovat některou ze soutěží uvedené v čl. 403 pouze v případě, že není do určité kategorie 
registrováno alespoň 8 hráčů do 15.9. a dále má VVČRA právo neorganizovat celostátní soutěže družstev dle čl. 404 
pouze v případě, že je do této soutěže přihlášeno méně jak 4 družstva. 
 
 
Pořadatelství turnajů 
 
Čl. 409 
Pořádat ricochetové soutěže může pouze registrovaný člen ČRA. Dále jen pořadatel. 
 
Čl. 410 
Určený člen VVČRA nebo SK nejdéle do 15.9. osloví všechny registrované pořadatele a vyzve je ke vznesení 
požadavků na pořadatelství jednotlivých a jednorázových turnajů. Pořadatel předkládá svoji žádost na formuláři 
Žádost o pořadatelství turnajů v ricochetu nejdéle do 15.9. 
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Čl. 411 
VVČRA ve spolupráci se SK vydá TERMÍNOVKU nejdéle do 15.9. (dle čl. 106 a 107). Pořadatelé jednotlivých 
turnajů mohou být do TERMÍNOVKY průběžně doplňovány, ale vždy s dostatečným předstihem před konáním 
turnajů. 
 
Čl. 412 
S pořadateli jednorázových turnajů budou písemně dohodnuty podmínky pořádání těchto turnajů. Forma dohody není 
předepsána. Za platnou dohodu se považuje i elektronická komunikace formou e-mailu. VVČRA je povinen 
zaznamenat a zveřejnit dohodnuté podmínky na webu ČRA www.e-ricochet.cz  nejdéle 14 kalendářních dní před 
termínem konání turnaje. 
 
Čl. 413 
Veškeré správní poplatky pro pořadatele, maximální startovné atd. se řídí platným Ceníkem poplatků ČRA. 
 
 
Řídící orgány soutěží 
 
Čl. 414 
Řídícími orgány ricochetových soutěží jsou VVČRA a Sportovní komise (SK). 
 
Čl. 415 
Členy Sportovní komise jmenuje a odvolává VVČRA. Počet členů SK je minimálně 3, a dále musí být dodrženo 
pravidlo, že za členy SK musí být jmenováni členové z různých klubů. Pokud má SK méně jak 3 členy jsou její 
stanoviska a návrhy pouze doporučující a podléhají vždy schválení VVČRA.  
 
Čl. 416 
Sportovní komise rozhoduje ve sporech hráčů a klubů, rozhoduje o disciplinárních proviněních atp. Podává návrhy na 
změny v řízení, organizaci a pořadatelství soutěží. 
 
Čl. 417 
Odvolání proti rozhodnutí SK je možné k VVČRA dle čl. 109 
 
 
Řídící orgány jednotlivých turnajů (jednotlivců i družstev) 
Ředitel turnaje, hlavní rozhodčí, rozhodčí 
 
Čl. 418 
Na všechny soutěže dle čl. 403,404 a 405 jmenuje určený člen VVČRA ve spolupráci s pořadatelem ředitele turnaje a 
hlavního rozhodčího. 
 
Čl. 419 
Ředitel turnaje má zejména tyto povinnosti: 

- dohlíží na technickou způsobilost sportoviště, dohlíží na pořádek na sportovišti, pro RLD připraví aktuální 
Žebříček v tištěné formě 

- dohlíží na dodržování SŘ, kontroluje provedení zápisů z jednotlivých zápasů 
- řídí turnaj, dohlíží na pořadí zápasů dle rozpisu, dbá na plynulý průběh turnaje 
- má povinnost odeslat výsledky turnaje elektronickou poštou na turnaje@e-ricochet.cz nejdéle do 24 hodin po 

ukončení turnaje 
- má povinnost vypracovat zprávu o průběhu turnaje, kde oznámí prohřešky proti disciplinárnímu řádu, důvody 

nesehraných zápasů atd. 
- má povinnost neprodleně odpovědět na dotaz členů SK nebo VVČRA k průběhu turnaje 
- má právo z vážných příčin ukončit okamžitě turnaj 
- přijímá písemné protesty v průběhu turnaje – při jejich řešení postupuje v souladu s platným SŘ 
- dohlíží na užívání ochranných pomůcek, zejména pak ochranných brýlí u juniorských hráčů a hráček. 

 
Čl. 420 
Hlavní rozhodčí turnaje je dohlížejícím orgánem turnaje, který odpovídá za dodržování SŘ a Pravidel pro hru ricochet. 
 
Čl. 421 
Hlavní rozhodčí určuje rozhodčího z řad hráčů k jednotlivým zápasům. Rozhodčí zápasu by měl být zkušený hráč se 
znalostí Pravidel s dostatečnou autoritou. Hlavní rozhodčí může k jednomu zápasu určit i dva rozhodčí, kteří budou 
rozhodovat současně. 
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Čl. 422 
Hlavní rozhodčí při jmenování rozhodčího k jednotlivým zápasům může využít automatického stanovení rozhodčího 
podle následujícího pravidla: v sudém kalendářním roce se stává rozhodčím hráč, který předchozí utkání vyhrál, 
v lichém kalendářním roce se stává rozhodčím hráč, který předchozí utkání prohrál. 
 
Čl. 423 
Práva a povinnosti hlavního rozhodčího 

- může skrečovat zápas ve prospěch soupeře, pokud hráč nenastoupí na kurt do 5 min. od vyvolání zápasu 
ředitelem turnaje, pokud hráč nenastoupí na kurt do 10 minut od vyvolání zápasu, je hl. rozhodčí povinen 
tento zápas skrečovat ve prospěch protihráče 

- pokud se hráč nedostaví v posloupnosti na druhý zápas, jsou mu skrečovány všechny zápasy do konce 
turnaje. Tuto skutečnost je povinen nahlásit SK. 

- může skrečovat zápas ve prospěch soupeře, pokud se hráč odmítne podrobit alkoholové nebo dopingové 
kontrole nebo pokud se prokáže, že požil zakázané prostředky. 

- může skrečovat zápas ve prospěch soupeře, pokud hráč odmítne pokračovat ve hře bez zjevných zdravotních 
problémů 

- dohlíží na užívání ochranných pomůcek, zejména pak ochranných brýlí u juniorských hráčů a hráček. 
 
Čl. 424 
Hlavní rozhodčí přijímá od hráčů v průběhu turnaje písemné protesty. Podání protestu nemá v žádném případě vliv na 
výsledek docílený na sportovišti. Protest bude bezodkladně předán k vyřešení SK. 
 
Čl. 425 
V případě, kdy k zápasu nastoupí hráč, který je zároveň ředitel turnaje, pak přebírá jeho veškeré pravomoci po dobu 
zápasu hlavní rozhodčí a naopak. V případě, kdy nastoupí ke vzájemnému zápasu ředitel turnaje s hlavním rozhodčím, 
pak přebírá rozhodovací pravomoci vztahující se k tomuto jedinému zápasu přítomná osoba, kterou po vzájemné 
dohodě určí ředitel turnaje s hlavním rozhodčím. 
 
 
Hráči, jejich práva a povinnosti 
 
Čl. 427 
Hráč se přihlašuje k ricochetovým soutěžím způsobem popsaným v SŘ. Hráč je informován v souladu se SŘ o svém 
nasazení do turnaje. Informace jsou zveřejněny výhradně na webu ČRA  www.e-ricochet.cz. 
 
Čl. 428 
Hráč je povinen nastoupit do soutěže včas ve vhodném sportovním oblečení a se sportovním vybavením určeném pro 
hru Ricochet. 
 
Čl. 429 
Hráč je povinen plnit a dodržovat pokyny pořadatele, ředitele turnaje a hlavního rozhodčího. 
 
Čl. 430 
Hráč je dále povinen: 

- dodržovat Pravidla pro hru ricochet a řídit se tímto SŘ 
- dodržovat zásady bezpečnosti při hře 
- dodržovat zásady sportovní etiky a slušného chování na sportovišti 
- nepoužívat zakázané látky a na výzvu oprávněného orgánu se podrobit dopingové zkoušce 

 
Čl. 431 
Hráč má právo na veškeré potřebné informace o průběhu turnaje, o svém nasazení v turnaji a během turnaje. 
 
Čl. 432 
Provinění hráče proti SŘ řeší SK a VVČRA podle Disciplinárního řádu tohoto SŘ. 
 
 
Protest 
 
Čl. 440 
Protest může být podán registrovaným členem (klubem) ČRA buď v průběhu turnaje hlavnímu rozhodčímu nebo SK 
do tří kalendářních dnů následujících po dni, kdy byl turnaj dohrán. 
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Čl. 441 
Při podání protestu musí být uhrazen poplatek dle Ceníku poplatků ČRA. V případě zamítnutí protestu propadá 
poplatek ve prospěch ČRA v opačném případě bude vrácen plátci. 
 
Čl. 442 
SK projedná protest do 30 kalendářních dní po jeho obdržení. O výsledku jednání budou neprodleně informovány 
všechny zúčastněné strany. 
 
 
Vybavení sportoviště 
 
Čl. 450 
Sportoviště je vybaveno kurty pro hru ricochet a zázemím pro hráče. 
 
Čl. 451 
Způsobilost jednotlivých sportovišť schvaluje VVČRA ve spolupráci se SK. Na neschválených sportovištích nelze 
pořádat ricochetové soutěže. 
 
Čl. 452 
Zázemí pro hráče musí obsahovat šatnu, sprchy, WC a nekuřácký prostor, kde jsou hráči během ricochetových soutěží. 
Při soutěžích juniorů je zakázáno podávat alkoholické nápoje v prostoru, kde jsou juniorští hráči. Za dodržování tohoto 
nařízení zodpovídá pořadatel a ředitel turnaje. 
 
Čl. 453 
Rakety (pálky) a míče pro ricochetové soutěže schvaluje ČRA. Ricochetové soutěže se hrají zpravidla šedými míčky. 
Ředitel turnaje nebo hlavní rozhodčí mohou s přihlédnutím k místním podmínkám při pořádání turnaje rozhodnout o 
použití míčků fialových nebo červených. 
 
 
 
 

KAPITOLA 5 
 

Řád ricochetových soutěží jednotlivců 
 
Základní a společná ustanovení 
 
Čl. 500 
Řád ricochetových soutěží jednotlivců (čl.403 SŘ) stanovuje pravidla pro pořádání, organizaci a vyhodnocení 
ricochetových soutěží jednotlivců. 
 
Čl. 501 
Hracím dnem je sobota od 9:00 hodin. Pokud není stanoveno jinak. 
 
Čl. 502 
Minimální počet přihlášených hráčů do jednotlivých turnajů je stanoven na 8, maximální počet přihlášených hráčů 
není omezen na sportovišti se třemi kurty. Na sportovišti s jedním kurtem je omezen počet přihlášených hráčů na 24 a 
na sportovišti se dvěma kurty je počet přihlášených hráčů omezen na 32. Pokud se turnaj odehraje s menším 
množstvím přihlášených hráčů než je 8, pak se výsledky v tomto turnaji započítávají poloviční bodovou hodnotou do 
žebříčků dle tohoto SŘ. 
 
Čl. 503 
V případě, kdy je překročen maximální počet přihlášených hráčů dle čl. 502, pak jsou do turnaje přednostně zařazeni 
hráči, kteří jsou lépe umístěni na Žebříčku. 
 
Čl. 504 
Startovné ricochetových soutěží jednotlivců se řídí samostatnou přílohou SŘ – Ceníkem poplatků ČRA.  
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Přihlášení do turnajů jednotlivců, nasazení do turnajů, prezentace hráčů do turnaje 
 
Čl. 510 
Ricochetových soutěží jednotlivců se mohou zúčastnit pouze řádně registrovaní hráči a to s klubovou příslušností nebo 
bez ní. Ricochetové soutěže a turnaje jsou evidovány v TERMÍNOVCE. 
 
Čl. 511 
Hráči se přihlašují k jednotlivým turnajům dle čl. 403 SŘ, které jsou zveřejněny v TERMÍNOVCE buď individuálně: 

- vyplněním individuální přihlášky do turnajů na webu ČRA www.e-ricochet.cz nebo zasláním e-mailu na 
turnaje@e-ricochet.cz  se všemi požadovanými údaji viz. čl. 512 SŘ 

- hromadně zasláním e-mailu na turnaje@e-ricochet.cz v klubové přihlášce prostřednictvím svého mateřského 
klubu, tuto přihlášku posílá zpravidla organizační pracovník klubu  

Přihlášky do turnajů se provádějí výhradně elektronickou poštou, přihlášky v jiné formě nebudou akceptovány. 
 
Čl. 512 
Přihláška musí vždy obsahovat: 

- jméno a příjmení hráče 
- datum narození 
- klubovou příslušnost 
- název turnaje, místo a termín konání 
- tel. kontakt na hráče, případně i na organizačního pracovníka klubu 

 
Čl. 513 
Uzávěrka příjmu přihlášek (pokud je hracím dnem turnaje sobota) je čtvrtek do 20:00 hodin. Na později doručené 
přihlášky nebude brán zřetel. Pokud je hracím dnem jiný den než sobota, musí být v dostatečném termínu zveřejněn i 
termín přijímání přihlášek. 
 
Čl. 514 
Termín pro odeslání přihlášky do jednorázových turnajů dle čl. 405 SŘ musí být zveřejněn s dostatečným předstihem na 
webu ČRA. 
 
Čl. 515 
Nasazení hráčů do turnajů provede určený člen VVČRA nebo SK. Nasazení do turnajů bude provedeno podle pravidel 
SŘ do čtvrtka do 24:00 hodin. Po tomto termínu lze nasazení změnit pouze v případě, kdy došlo zcela zřejmě k 
administrativní chybě jako je např. chyba z přepsání atp. 
 
Čl. 516 
Nasazení do turnaje nebo rozpis 1.kola zápasů bude zveřejněn na webu ČRA nejdéle v pátek do 12:00 hodin. Pokud je 
v nasazení turnaje uveden i časový rozpis jednotlivých zápasů, pak jde pouze o informativní údaj, kterým se nemusí 
ředitel turnaje závazně řídit.  
 
 
Nasazení hráčů do turnajů 
 
Čl. 520 
Nasazení přihlášených hráčů provádí určený člen VV nebo SK do soutěžní tabulky. Přehled soutěžních tabulek je 
v příloze SŘ – Soutěžní tabulky 
 
Čl. 521 
Přihlášení hráči do turnaje kategorie A jsou vždy nasazovány dle svého umístění na Žebříčku do soutěžní tabulky 
kategorie A (pavouka) pro 16, 32 nebo více hráčů.  
 
Čl. 522 
Hráči, umístění v aktuálním Žebříčku na místě 1. – 16. se nemohou účastnit turnajů kategorie B a nižších. 
 
 
Prezentace hráčů do turnaje, průběh turnaje 
 
Čl. 530 
Pokud není stanoveno jinak, musí se všichni přihlášení hráči prezentovat do turnaje nejdéle 30 minut před oznámeným 
začátkem turnaje. 
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Čl. 531 
Prezentaci do turnaje lze provést následujícími způsoby: 

1. osobní prezentace – přihlášený hráč se osobně prezentuje u ředitele turnaje nebo u osoby, kterou určí ředitel 
turnaje 

2. prezentace v zastoupení – prezentaci za nepřítomného hráče může provést jiný hráč, podmínkou této prezentace 
je i úhrada startovného za nepřítomného prezentovaného hráče 

3. telefonická prezentace – o možnosti telefonické prezentace rozhoduje ředitel příslušného turnaje. 
 
Prezentace v zastoupení a telefonická prezentace slouží k prezentování hráčů, kteří nastupují do turnaje v pozdějších 
termínech. Tyto prezentace musí proběhnout v časovém termínu dle čl. 530 SŘ. 
 
Čl. 532 
Hráči nastupují do jednotlivých zápasů podle pořadí zápasů určeného v soutěžní tabulce. Ředitel turnaje nebo hlavní 
rozhodčí má právo z vážných důvodů měnit pořadí zápasů a měnit časový harmonogram  turnaje. Za vážné důvody se 
zejména považují tyto důvody: zranění hráče, nutný odpočinek hráče mezi jednotlivými zápasy, skrečování zápasů atp. 
 
Čl. 533 
Hráč, který v průběhu turnaje opustí sportoviště na déle než 30 minut, je povinen tuto skutečnost nahlásit předem 
řediteli turnaje (nebo jeho zástupci). Po odsouhlasení nepřítomnosti hráče ředitelem turnaje, nebude tento hráč po dobu 
své nepřítomnosti volán k zápasu. 
 
Čl. 534 
Hráčům za umístění v turnaji náleží bodové ohodnocení, které bude zapsáno do Žebříčku. Bodové hodnoty a 
sestavování Žebříčku řeší Klasifikační řád SŘ. 
 
 
 
 
 

KAPITOLA 6 
 

Řád ricochetových soutěží družstev 
 
Základní a společná ustanovení 
 
Čl. 600 
Řád ricochetových soutěží družstev (čl.404 SŘ) stanovuje pravidla pro pořádání, organizaci a vyhodnocení 
ricochetových soutěží družstev. 
 
Čl. 601 
Hracím dnem je sobota od 9:00 hodin. Pokud není stanoveno jinak. 
 
Čl. 602 
Ricochetové soutěže družstev jsou pořádány pod názvem Ricochetová liga družstev (dále jen RLD) a dělí se na 1.ligu, 
2.ligu, 3.ligu atd. Jednotlivé ligové soutěže vyjma 1.ligy se dále mohou v případě nutnosti rozdělit např. podle 
jednotlivých regionů ČR. Toto rozdělení musí být oznámeno s dostatečným předstihem všem přihlášeným (dotčeným) 
družstvům. 
 
Čl. 603 
RLD je soutěží tříčlenných družstev, kdy alespoň jeden hráč je žena nebo junior (juniorka) do 15 let věku (v den 
konání turnaje nedovršil 15 let). 
 
Čl. 604 
Registrační poplatek družstev a startovné v RLD se řídí samostatnou přílohou SŘ – Ceníkem poplatků ČRA.  
 
 
Přihlášení do RLD, soupisky družstev  
 
Čl. 610 
RLD se mohou zúčastnit pouze řádně přihlášená družstva, která mají na soupisce pouze registrované hráče. Rozpis 
jednotlivých kol RLD je evidován v TERMÍNOVCE. 
 

 12



Čl. 611 
Přihlášky jednotlivých družstev podávají představitelé registrovaných ricochetových klubů (klubová registrace dle čl. 
203 SŘ) na Přihlášce družstev do RLD nejdéle do 30.9. Přihlášky družstev musí zároveň obsahovat i soupisky družstev. 
 
Čl. 613 
Soupiska družstva musí obsahovat alespoň tři hráče, kteří splňují podmínky dle čl. 603 SŘ. Maximální počet hráčů na 
soupisce není omezen. Na soupisce jednoho družstva nemohou být hráči různých klubů. Jeden z hráčů na soupisce je 
označen jako vedoucí družstva 
 
Čl. 614 
Pokud je za jeden ricochetový klub přihlášeno více družstev, pak platí pravidlo, že hráč může být uveden na soupisce 
pouze jednoho družstva. Hráč tedy může v celém průběhu soutěže nastupovat vždy pouze za jedno stejné družstvo 
v jednom klubu. 
 
Čl. 615 
Soupiska družstev může být doplňována kdykoliv v průběhu soutěží za podmínky dodržení Registračního a 
Přestupního řádu. 
 
Čl. 616 
Veškeré změny na soupiskách v průběhu soutěží musí být nahlášeny na oficiální e-mailovou adresu ČRA: 
registrace@e-ricochet.cz nejdéle 10 pracovních dní před požadovaným termínem změny soupisky. Po schválení bude 
soupiska zveřejněna na webu ČRA a potvrzená odeslána klubu, za které je registrováno příslušné družstvo. 
 
 
Nasazení družstev, herní systém RLD, postupy a sestupy 
 
Čl. 621 
Nasazení přihlášených družstev do RLD provede určený člen VVČRA nebo SK podle následujících kritérií: 

- jedna liga družstev může mít maximálně 9 družstev a minimálně 4 družstva, vyšší ligy jsou doplňovány do 
max. počtu z nižší ligy podle pravidel v čl. 624 

- rozhodující pro nasazení do jednotlivých úrovní RLD je umístění přihlášeného družstva v předchozím 
ročníku soutěží družstev 

- v 1. lize nemůže startovat více jak jedno družstvo z jednoho klubu 
 
Čl. 622 
RLD se hraje dvoukolovým systémem, každý s každým. Rozlosování jednotlivých kol provede určený člen VVČRA 
nebo SK. Zápasy mezi družstvy se hrají tak, že se vzájemně proti sobě utkají nasazení hráči jako jedničky, dvojky a 
trojky. Pořadí nasazených hráčů určuje vedoucí družstva podle platného Žebříčku s tím, že na pozici trojky je nasazena 
žena nebo junior, na pozici dvojky je nasazen hráč s horším umístěním a na pozici jedničky je nasazen hráč s lepším 
umístěním na Žebříčku. Pořadí jednotlivých zápasů je stanoveno následovně: nejdříve spolu hrají hráči nasazení jako 
trojky, následují dvojky a jedničky. 
 
Čl. 623 
Po ukončení soutěže, postupuje první družstvo nižší ligy přímo do vyšší ligy a zároveň poslední družstvo z vyšší ligy 
sestupuje přímo do nižší ligy. V případě, kdy bude v nižší lize klasifikováno více jak 9 družstev, pak z vyšší ligy přímo 
sestupují poslední dvě družstva a z nižší ligy postupují dvě družstva do vyšší ligy.  
 
Čl. 624 
V případě nutnosti doplnění vyšší ligy na předepsaný počet družstev, postupují družstva z nižší ligy postupně podle 
svého konečného umístění. 
 
Čl. 625 
Dle čl. 602 tohoto SŘ může VVČRA ve spolupráci se SK změnit herní systém pro 2. a nižší ligu RLD podle počtu a 
skladby přihlášených družstev. Zároveň s oznámením změny herního systému musí být oznámeny i postupová a 
sestupová kritéria, která se však nesmí dotknout sestupových kritérií 1.ligy dle čl. 622. 
 
 
Prezentace družstev a hráčů do turnaje, průběh turnaje RLD 
 
Čl. 631 
Jednotlivá kola RLD jsou zveřejněna v TERMÍNOVCE. Předehrávání a odklady jednotlivých zápasů mezi družstvy 
nejsou povolena. 
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Čl. 632 
Organizace turnajů a řídící orgány RLD jsou definovány v KAPITOLE 4 tohoto SŘ. Vedoucí družstva je jediná osoba, 
která je partnerem pro jednání s  řídícími orgány turnaje. Pokud není na turnaji přítomen vedoucí družstva ze soupisky 
družstev, přebírá jeho pravomoci nejvýše postavený hráč na soupisce družstva. Vedoucí družstva je povinen na 
požádání hlavního rozhodčího nebo ředitele turnaje předložit potvrzenou soupisku družstva a registrační lístky 
jednotlivých hráčů. 
 
Čl. 633 
Pokud není stanoveno jinak, musí se všechna přihlášená družstva prezentovat do turnaje nejdéle 30 minut před 
oznámeným začátkem jejich zápasu. 
 
Čl. 635 
Družstva a hráči nastupují do jednotlivých zápasů podle pořadí zápasů určeného v soutěžní tabulce. Ředitel turnaje nebo 
hlavní rozhodčí má právo z vážných důvodů měnit pořadí zápasů a měnit časový harmonogram  turnaje. Za vážné 
důvody se zejména považují tyto důvody: zranění hráče, nutný odpočinek hráče mezi jednotlivými zápasy, skrečování 
zápasů apod. 
 
Čl. 636 
Vedoucí družstev minimálně 15 minut před začátkem svého utkání předloží hlavnímu rozhodčímu písemně nominaci 
hráčů k jednotlivým utkáním na formuláři Nominace hráčů na utkání soutěže družstev. Nominace hráčů musí 
obsahovat nasazení dle posledního platného Žebříčku (hráč s nejvyšším umístěním v Žebříčku je hráč č. 1), v případě 
rovnosti bodů či bez bodové hodnoty rozhoduje o nasazení hráče vedoucí družstva.  
 
Čl. 637 
Družstva musí nastoupit do jednotlivých kol a samotných zápasů v plné sestavě tří hráčů. Pokud se družstvo 
nedostaví na jakýkoliv hrací den soutěže RLD vůbec, bude s družstvem zahájeno disciplinární řízení.  
Pokud se družstvo dostaví na jakýkoliv hrací den soutěže RLD v počtu jednoho hráče, je toto bráno, že se nedostavilo 
vůbec. Dostaví-li se družstvo na hrací den soutěže RLD bez jednoho člena týmu, odehraje všechny zápasy a bude 
s ním zahájeno disciplinární řízení.  
 
Čl. 638 
Určování rozhodčích k jednotlivým zápasům se řídí tímto SŘ a pokyny hlavního rozhodčího. 
 
Čl. 639 
Za vítězství družstva proti družstvu jsou do tabulky započítány 3 body, za prohrané a sehrané utkání 1 bod, za utkání 
prohrané kontumací 0 bodů. 

 
Čl. 640 
Konečné pořadí v RLD se určuje podle následujícího klíče: 

1. větší počet bodů 
2. vzájemná utkání (při rovnosti bodů tří a více družstev se sestavuje tabulka vzájemných utkání)  
3. rozdíl mezi vyhranými a prohranými zápasy 
4. rozdíl mezi vyhranými a prohranými sety 
5. rozdíl mezi vyhranými a prohranými míčky 

 
 
 
 

KAPITOLA 7 
 

Řád ricochetových jednorázových turnajů 
Mezinárodní soutěže 

 
Čl. 701 
Ricochetové jednorázové turnaje dle čl.405 se řídí obecnými ustanoveními tohoto SŘ a řádem ricochetových soutěží 
jednotlivců, pokud není stanoveno jinak. 
 
Čl. 702 
VVČRA ve spolupráci se SK určí pravidla přihlašování, herní systém a pořadatele jednorázových turnajů. Veškeré 
informace musí být zveřejněny na webu ČRA s dostatečným předstihem. 
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Čl. 703 
VVČRA ve spolupráci se SK určí pravidla účasti hráčů v reprezentaci ČRA na mezinárodních turnajích a soutěžích. 
Tato pravidla musí být zveřejněna s dostatečným předstihem před konáním příslušného mezinárodního turnaje na 
webu ČRA. 
 
Čl. 704 
Reprezentace ČRA se skládá maximálně ze čtyř mužů, dvou žen a dvou juniorů.  
 
Čl. 705 
Základním kritériem při zařazování hráčů do reprezentace ČRA je aktuální umístění na Žebříčku ČRA. 

 
 
 
 
 

KAPITOLA 8 
 

Disciplinární řád 
 
Základní ustanovení 
 
Čl. 801 
Účelem disciplinárního řádu je přispívat k dodržování pravidel hry, pravidel sportovní činnosti, zásad sportovního a 
společenského chování a zásad sportovní etiky. Disciplinární řízení i vlastní rozhodnutí musí mít výchovný účinek na 
provinilého i ostatní sportovce včetně veřejnosti. 
 
Čl. 802 
Disciplinární provinění je porušení stanovených povinností při sportovní činnosti, či v souvislosti s touto činností. Tato 
činnost vychází ze SŘ  a obecně platných předpisů. 
 
Čl. 803 
Disciplinární orgány jsou: 
1. Sportovní komise (SK), VVČRA dle čl. 415 
2. VVČRA jako odvolací orgán. 
 
Čl. 804 
Disciplinární orgány při rozhodování o trestech postupují dle tohoto Disciplinárního řádu. Disciplinární orgány mohou 
stanovit trest i bez zahájení disciplinárního řízení. Disciplinární orgány zahajují disciplinární řízení podle svého uvážení, 
především v případech, kdy není možno uložit trest dle čl. 815, 816 a 817. 
 
Čl. 805 
VV ČRA jako odvolací orgán řeší odvolání proti rozhodnutí SK dle čl. 109 SŘ 
 
 
Disciplinární tresty  
 
Čl. 810 
Při stanovování  druhu  trestu  přihlédne disciplinární orgán zejména k závažnosti provinění a jeho dopadu  na sportovní 
a obecnou veřejnost a dále k tomu, zda byl provinilec pro stejné nebo podobné disciplinární provinění v minulosti již 
potrestán. 
 
Čl. 811 
Trestá-li disciplinární orgán za několik disciplinárních provinění, uloží trest, který se vztahuje za nejzávažnější 
provinění. K ostatním disciplinárním proviněním přihlédne jako k přitěžujícím okolnostem. 
 
Čl. 812 
V případě, že byl provinilec již jednou disciplinárně potrestán, nelze uložit podmíněné odložení trestu. 
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Druhy trestů 
 
Čl. 815 
Napomenutí 
Tento trest se ukládá vždy, jedná-li se o první disciplinární provinění a je-li předpoklad, že napomenutí stačí k dosažení 
účelu disciplinárního řádu a pokud provinění není závažnějšího charakteru. 
 
Čl. 816 
Peněžitá pokuta do výše 500,- Kč 
Tento trest se ukládá za méně závažná disciplinární provinění.  
 
Čl. 817 
Peněžitá pokuta od 500,- Kč do 3.000,- Kč 
Tento trest se ukládá za disciplinární provinění závažnějšího charakteru. 
 
Čl. 818  
Peněžitá pokuta od 3.000,- Kč do 5.000,- Kč 
Tento trest se ukládá za zvlášť závažná disciplinární provinění. 
 
Čl. 819 
Zastavení závodní činnosti 
Tento trest může být uložen za disciplinární provinění v souvislosti s účastí na mistrovských soutěžích v tuzemsku i 
zahraničí a při reprezentačních akcích, a to v délce nejvýše 6 měsíců. Při udělení tohoto trestu musí být přesně 
stanoveno datum začátku a konce trestu. 
 
Čl. 820 
Zákaz výkonu funkce 
Tento trest může být uložen nejvýše na 24 měsíců za disciplinární provinění v souvislosti s výkonem funkce při 
zabezpečování mistrovské soutěže jednotlivců či družstev. Při udělení tohoto trestu musí být přesně stanoveno datum 
začátku a konce trestu. 
 
Čl. 821 
Zákaz pořádání mistrovských soutěží 
Tento trest může být uložen za nedostatečné zajištění pořadatelské služby na období až 12 měsíců. Při udělení tohoto 
trestu, musí být přesně stanoveno datum začátku a konce trestu. 
 
Čl. 822 
Vyloučení z řad ČRA 
Tento trest se ukládá pouze při mimořádném a závažném disciplinárním provinění, kde nelze předpokládat, že jiný trest 
splní výchovný účel. Vyloučení je na dobu určitou, nejméně však na 2 roky. O případném znovupřijetí rozhoduje pouze 
VVČRA. 
 
Čl. 823 
Podmíněný odklad trestu 
Disciplinární orgán může v odůvodněných případech rozhodnout o podmíněném odkladu trestu. 
 
 
 
Disciplinární řízení 
 
Čl. 830 
Disciplinární orgán může zahájit disciplinární řízení buď z vlastního nebo vnějšího podnětu. Disciplinární orgán 
informuje účastníky disciplinárního řízení o jeho zahájení. 
 
Čl. 831 
Účastníkem disciplinárního řízení je disciplinární orgán a provinilý jednotlivec, družstvo, sportovní klub, pořadatel nebo 
funkcionář ČRA. 
 
Čl. 832 
Disciplinární řízení musí být zahájeno do 14 dnů ode dne, kdy se disciplinární orgán o disciplinárním prohřešku 
dozvěděl, nejpozději však do 12 měsíců od okamžiku dokonání takového provinění. 
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Čl. 833 
Disciplinární orgán je povinen v disciplinárním řízení objasnit všechny okolnosti projednávaného případu. Za tímto 
účelem je disciplinární orgán oprávněn pozvat k projednávání osoby, které mohou podat důležité informace a svědectví. 
Dále si může vyžádat písemné dokumenty, popř. jiné důkazní materiály. 
 
Čl. 834 
Při disciplinárních proviněních musí být provinilému dána možnost účastnit se projednávání těchto provinění a vyjádřit 
se ke všem skutečnostem. Disciplinární orgán může pozvat i zástupce klubu, kterého je provinilý členem. 
 
Čl. 835 
V případě, že se provinilý nedostaví i přesto, že byl na jednání pozván, rozhodne disciplinární orgán bez jeho 
přítomnosti. 
 
Čl. 836 
Po zjištění všech důležitých okolností případu vydá disciplinární orgán rozhodnutí, kterým uloží příslušný trest nebo 
řízení zastaví. 
 
Čl. 837 
Rozhodnutí doručí disciplinární orgán všem účastníkům disciplinárního řízení. 
 
Čl. 838 
Rozhodnutí musí obsahovat i termíny výkonu trestu a poučení o odvolání. 
 
Čl. 839 
Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu je možno podat odvolání k VVČRA dle čl. 109 SŘ. 

 
 
 
 

KAPITOLA 9 
 

Klasifikační řád ricochetu 
 
Základní ustanovení 
 
Čl. 900 
Klasifikační řád ricochetu (dále jen KŘ) stanoví pravidla, podle nichž se hodnotí výsledky hráčů a hráček 
ricochetu na soutěžích a turnajích organizovaných dle tohoto SŘ.  
 
Čl. 901 
Podle pravidel daných tímto KŘ se sestavuje celostátní Žebříček ČRA (dále jen Žebříček). Žebříček hráčů a 
hráček je sestaven na základě bodového zisku jednotlivců z celostátních soutěží a je platný pro dané soutěžní 
období. Bodové ohodnocení hráče v jednotlivých kategoriích je uvedeno v samostatné příloze SŘ – Bodové 
hodnocení hráče.  
 
Čl. 902 
VVČRA ve spolupráci se SK může rozhodnout o sestavování i jiných žebříčků na základě podkladů 
z celostátních a případně regionálních soutěží. 
 
Čl. 903 
Žebříček je sestavován určeným členem VVČRA nebo SK a je aktualizován jedenkrát měsíčně, pokud není 
uvedeno jinak. Žebříček je zveřejňován výhradně v elektronické podobě na webu ČRA. Aktuální Žebříček 
slouží pro nasazování do jednotlivých soutěžních tabulek. 
 
Čl. 904 
Žebříček obsahují minimálně tyto údaje o hráči:  

- příjmení a jméno nebo název družstva 
- pořadí v Žebříčku 
- klubová příslušnost 
- celkový bodový zisk 
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Čl. 905 
Žebříček obsahuje všechny registrované hráče, kteří dosáhnou alespoň jednoho bodu. 
 
Čl. 906 
Žebříček na začátku nové sezóny je stanoven tak, že všem hráčům zůstává 10% bodového hodnocení z 
konečného Žebříčku předchozí sezóny. Zaokrouhlování probíhá na celé body a řídí se matematickými 
pravidly. Hráči, kteří takto získají méně než jeden bod, zůstávají na Žebříčku seřazeni podle umístění 
z konečného Žebříčku, jejich bodový zisk je nula bodů. 
 
Čl. 907 
Všem oddílům i jednotlivcům se doporučuje v případě zjištění chyb týkající se údajů v Žebříčku informovat 
VVČRA nebo SK.  
 
 
Bodový zisk ze soutěží jednotlivců a družstev, nedohrané zápasy 
 
Čl. 910 
Hráči jsou bodově hodnoceni takto: 

a) Hráči získají body do Žebříčku podle konečného umístění dle přílohy SŘ – Bodové hodnocení hráče, 
současně  při uplatnění níže uvedeného čl. 910b a 910c 

b) Poslední hráč v turnaji A získává 4 body, poslední hráč turnaje B získá dva body. 
c) Pokud se turnaj jednotlivců odehraje s menším množstvím přihlášených hráčů než je 8, pak se 

výsledky v tomto turnaji započítávají poloviční bodovou hodnotou. 
d) Mistrovství republiky je bodově hodnoceno jako turnaj A, výsledný bodový zisk hráče se vynásobí 

koeficientem 1,5. 
e) Hráč, který porazí svého soupeře v utkání družstev v rámci 1. ligy družstev, získá do Žebříčku 

jednotlivců 200 bodů, v rámci 2. a nižší ligy získává 100 bodů. 
f) Na turnaji SUPER A získává navíc hráč 10% bodové hodnoty hráče, kterého porazí při splnění 

podmínky, že poražený hráč je na aktuálním Žebříčku umístěn výš než vítěz zápasu. 
g) Body z jednotlivých soutěží a turnajů se sčítají bez omezení. 

  
Čl. 911 
Nedokončené turnaje se hodnotí až do kola, v němž byly ukončeny. 
 
Čl. 912 
Do hodnocení hráče na Žebříčku pro danou sezónu se počítají všechny turnaje organizované ČRA, kterých se 
hráč účastnil kromě MRV a otevřených turnajů všech kategorií. 
 
Čl. 913 
V případě rovnosti součtu bodů je rozhodující pro zařazení hráče do CŽ celkový součet nejlepších umístění. 
 
Čl. 914 
Hráč, který nedohraje zápas nebo turnaj ze zdravotních důvodů, je bodově ohodnocen bez omezení. Hráč, 
který nedohraje zápas nebo turnaj z jakéhokoliv jiného důvodu než jsou zdravotní, pak tento hráč nemá nárok 
získat žádné body a to ani body z poraženého hráče v takto nedokončeném turnaji. 
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