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1 PŮSOBNOST DOKUMENTU 

Tento dokument má působnost pro stanovení pořadí hráčů kategorie mužů v anketě Nohejbalista 
roku 2015 České republiky, vyhlašované Českým nohejbalovým svazem (ČNS).  

2 PODMÍNKY 

Hodnoceni jsou pouze hráči s českým občanstvím. Hodnoceni jsou hráči, hrající jak tuzemské, tak 
zahraniční soutěže. Oficiálně je uváděno pořadí do 10. místa. 

3 KLÍČ PRO STANOVENÍ POŘADÍ 

Celkem hráč může získat maximálně 2000 bodů. Pořadí v anketě je dáno součtem bodů 
z dosažených individuálních výsledků hráče (umístění na akcích) a z hodnocení odborníky. 
V každé z obou částí hráč může získat max. 1000 bodů. V případě stejného počtu bodů rozhoduje 
o pořadí vyšší počet bodů z dosažených individuálních výsledků hráče. 

4 HODNOCENÍ DLE DOSAŽENÝCH VÝSLEDK Ů 

V roce 2015 jsou za dlouhodobou soutěž považovány ligové soutěže, řízené VV ČNS. Za 
tuzemské jednorázové soutěže považována mistrovství ČR jednotlivců, dvojic, trojic, řízené VV 
ČNS. Pohárové tuzemské jednorázové soutěže nebyly v roce 2015 organizovány. Za mezinárodní 
jednorázové soutěže považováno mistrovství světa jednotlivců, dvojic, trojic, řízené UNIF. 
Světový pohár klubových družstev se nekonal. 

Hodnoceny jsou pouze individuální výsledky ze zápasů jednotlivců, dvojic, trojic, ne však 
dosažené úspěchy za celé družstvo. V případě, že hráč hraje soutěž jiného státu, je v hodnocení u 
tuzemských soutěží použit koeficient, zohledňující porovnání kvality soutěže (75% SR, 50% 
ostatní státy). 

Ve všech výpočtech jsou uvažovány dvě priority – hodnocení prestiže soutěže (v daném roce) a 
hodnocení, vycházející z počtu odehraných zápasů (resp. vítězných zápasů). 

Rozdělení bodů dle prestiže soutěže 

Odpovídající poměr získaných úspěchů ligových, úspěchů na MČR 1+2+3 a na úspěchů MS dle 
prestiže soutěže je 30%:35%:35%. 

Rozdělení bodů dle počtu odehraných zápasů 

V letošním ročníku EL preferovaný hráč odehraje za ročník průměrně cca 50 zápasů. Na MČR je 
na umístění v první čtyřce potřeba odehrát 7 zápasů (dvojice, trojice), 6 zápasů (singl). Uvažujeme 
start na všech třech MČR = 20 zápasů. Na MS družstev je to 5 zápasů na umístění v první čtyřce. 
Uvažujeme start na MS družstev ve dvou disciplínách = 10 zápasů. Výpočtem vychází poměr 
50:20:10 (62%:25%:13%). 

Konečné rozdělení 

Vychází poměr pro posouzení kvality hráče získaných úspěchů ligových, na MČR 1+2+3 a na MS 
družstev 46%:30%:24%. Tj. za nejlepší bilanci v EL může hráč získat maximálně 460 bodů. Za 
vítězství na MČR ve všech třech kategoriích 300 bodů. Za vítězství na MS družstev 240 bodů. 
Celkem může hráč získat max. 1000 bodů. 
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4.1 Bodové rozd ělení – dlouhodobá sout ěž 

Hráči v obou částech soutěže získávají tolik bodů, kolik činí poměr jejich bilance. Hraje-li hráč 
druhou nejvyšší soutěž, je jeho celková bilance násobena koeficientem 0,75, zohledňujícím 
kvalitativní rozdíl od nejvyšší soutěže. 

Rozdělení bodů na základní část a nadstavbovou část 

V základní části hráč odehraje v průměru 39 zápasů, v nadstavbové části (play-off a play-out) v 
průměru 11 zápasů. Pro základní část tak vychází 330 bodů, pro nadstavbovou část 130 bodů. 
Podmínkou přidělení bodů za základní část je odehrání min. 20 zápasů, za nadstavbovou část 3 
zápasy. 

Rozdělení bodů na play-off a play-out 

Protože v play-off a play-out se střetávají družstva rozdílné kvality (u play-off vyšší), je pro play-
out bilance hráče násobena koeficientem 0,8. 

4.2 Bodové rozd ělení – tuzemské jednorázové sout ěže 

Rozdělení bodů mezi jednotlivé disciplíny 

Na každém turnaji hráč může získat max. 100 bodů. Pořadí je hodnoceno na všech turnajích do 
4.místa. Podmínkou přidělení bodů za turnaj je odehrání min. 3 zápasů. 

Rozdělení bodů v jednotlivých disciplínách 

Jsou stanoveny tyto hodnoty: 1.místo – 9, 2.místo – 6, 3.místo – 4, 4.místo – 3. Tj. poměr 9:6:4:3 
(41%:27%:18%:14%). 

Rozdělení bodů dle počtu odehraných zápasů 

Na turnaji MČR je na 1.místo potřeba odehrát v průměru 7 zápasů (uvažováno všech vítězných). 
Na 2.místo uvažováno 6 vítězných a 1 prohraný (ve finále), na 3.místo také 6 vítězných a 1 
prohraný (v semifinále), na 4.místo 5 vítězných a 2 prohrané (semifinále, o 3.místo). Výpočtem 
vychází poměr 7:5:5:3 (35%:25%:25%:15%). 

Konečné rozdělení 

Zprůměrujeme-li oba poměry a pro zjednodušení je zaokrouhlíme (38%:26%:21%:15%), 
rozdělíme body takto: 1.místo 100 bodů, 2.místo 68 bodů, 3.místo 55 bodů, 4.místo 39 bodů. 

4.3 Bodové rozd ělení – mezinárodní jednorázové sout ěže 

Rozdělení bodů mezi jednotlivé disciplíny 

Současný odpovídající poměr kvality jednotlivých kategorií jednotlivců, dvojic, trojic cca 1,5:1:1 
(42%:29%:29%), tj. v jednotlivé disciplíně hráč může získat max. 100 bodů (jednotlivci), resp. 70 
bodů (dvojice, trojice). Na rozdíl od ČR je zde singl na vyšší úrovni, než zbývající disciplíny. 
Pořadí je hodnoceno na všech turnajích do 2.místa (dvojice, trojice), resp. 3.místo (jednotlivci). 
Podmínkou přidělení bodů za turnaj je odehrání min. 2 zápasů. 

Rozdělení bodů v jednotlivých disciplínách 

Jsou stanoveny tyto hodnoty: 1.místo – 9, 2.místo – 6, 3.místo – 4, 4.místo – 3. Tj. poměr 9:6:4:3 
(41%:27%:18%:14%). 

Rozdělení bodů dle počtu odehraných zápasů 

Na turnaji MS v jednotlivé disciplíně je na 1.místo potřeba odehrát v průměru 5 zápasů 
(uvažováno všech vítězných). Na 2.místo uvažováno 4 vítězné a 1 prohraný (ve finále), na 3.místo 
také 4 vítězné a 1 prohraný (v semifinále), na 4.místo 3 vítězné a 2 prohrané (semifinále, o 
3.místo). Výpočtem vychází poměr 5:4:4:3 (31%:25%:25%:19%). 

Konečné rozdělení 
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Zprůměrujeme-li oba poměry a pro zjednodušení je zaokrouhlíme (36%:26%:22%:16%), 
rozdělíme body takto. Jednotlivci: 1.místo 100 bodů, 2.místo 72 bodů, 3. místo 61 bodů. Dvojice, 
trojice: 1.místo 70 bodů, 2.místo 51 bodů, 3. a 4.místo nebodováno. 

5 HODNOCENÍ ODBORNÍKŮ 

Hodnocení formou ankety odborníků, tj. rozeslání hlasovacích lístků. Tato kategorie je 
nejprestižnější a měly by tedy být zohledněny nejen výsledky, ale i síla individuality navenek 
směrem k ČNS a jeho partnerům. 

Oslovení odborníci: trenér a asistenti mužské reprezentace, hráči mužské reprezentace, vedoucí 
družstev nejvyšší dlouhodobé soutěže, trenéři družstev nejvyšší dlouhodobé soutěže, členové VV 
ČNS, rozhodčí, rozhodující utkání nejvyšší dlouhodobé soutěže. 

Hlasující smí uvádět jména max. 2 hráčů z vlastního oddílu a nesmí uvést sám sebe. Při souběhu 
více funkcí (v oddíle nebo oddílové a svazové) může hlasující hlasovat pouze na jednom 
hlasovacím lístku a jeho druhý hlasovací lístek může vyplnit jiná osoba z oddílu (asistent trenéra, 
kapitán…). Výjimkou je trenér reprezentace. 

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno 6 jmen v pořadí 1.-6.místo. Bodování je 6, 5, 4, 3, 2, 1 
body. Výsledný bodový součet je dán poměrem skutečně obdržených bodů a max. možného 
dosažitelného počtu bodů (6 bodů x počet hlasujících). Celkem může hráč získat max. 1000 bodů. 

Zúčastní-li se hlasování méně, než 50% odborníků, oprávněných hlasovat, snižuje se bodový 
součet násobkem procentuálního počtu hlasů, chybějících do 50%. 

6 KONTROLA A ZVE ŘEJŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Celý výpočet, včetně konečného pořadí ankety a příslušných podkladů pro výpočet, je neprodleně 
určeným zpracovatelem za komisi předán prezidentu ČNS a sekretáři ČNS. Ten provede pozvání 
VV ČNS stanoveného počtu hráčů (bez určení pořadí) na slavnostní vyhlášení ankety. Do 
slavnostního vyhlášení ankety lze zveřejnit pouze pořadí hráčů na 4.-10. místě a jména hráčů na 
1.-3. místě (bez určení pořadí).  

Do předaných podkladů a správnosti výpočtu má právo nahlížet VV a DR ČNS, případně i další 
osoby dle rozhodnutí VV ČNS. Zveřejňovat ani jiným způsobem předávat výsledky hlasování 
jednotlivých odborníků nelze bez souhlasu VV ČNS. 

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tento dokument je platný dnem 12.11.2015. 

V Praze dne 12.11.2015 

 Martin Maršálek v.r. 
 Předseda komise 

8 PŘÍLOHY 

Nejsou. 

 


