
KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 
 
 
A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  
 
Čl.1 Klasifikační řád squashe (dále jen KŘ) stanoví pravidla, podle nichž se hodnotí výsledky hráčů a hráček a způsob, 

jakým se na základě tohoto hodnocení sestavuje jejich pořadí (národní žebříček). Příslušná komise sestavuje 
jednotlivý národní žebříček (dále jen NŽ), který se pravidelně aktualizuje vždy 1. den v měsíci příslušné sezóny. 
Pokud je 1. den v měsíci dnem pracovního klidu, zveřejňuje se NŽ první pracovní den po tomto dni následujícím. 
NŽ se sestavuje z výsledků dosažených do posledního dne měsíce předcházejícího a s platností na daný měsíc za 
předpokladu, že byla v předchozím měsíci odehrána alespoň jedna započitatelná akce příslušné věkové kategorie. 
Za rozhodné datum uskutečnění akce, s ohledem na její přiřazení do příslušného období, se považuje u turnajů 
jednotlivců vždy den, kdy má být akce ukončena a dohrána dle kalendáře akcí ČASQ (poslední den akce uvedený 
v kalendáři ČASQ), u soutěží družstev pak den, kdy bylo utkání skutečně odehráno. 

 
Čl.2 NŽ schvaluje příslušná komise a zveřejňuje je na webových stránkách ČASQ. 
 
Čl.3 NŽ obsahují minimálně tyto údaje:  

• příjmení a jméno hráče  
• ročník narození hráče 
• registrační číslo systému ČASQ 
• pořadí v NŽ 
• bodový zisk ze soutěže jednotlivců 

• bodový zisk ze soutěže družstev (pokud v dané věkové kategorii existuje) 
 
Čl.4 Do NŽ dospělých se započítávají výsledky z turnajů jednotlivců a soutěží družstev jak je uvedeno v SŘ a případně 

bodový zisk v souvislosti s umístěním na příslušném žebříčku PSA, jak je uvedené dále. Nezapočítávají se výsledky 
dosažené v barážích a play off soutěží družstev. 

 
Čl.5 Do NŽ juniorů se započítávají pouze výsledky z turnajů jednotlivců, jak je uvedeno v SŘ a případně bodový zisk 

v souvislosti s umístěním na příslušném žebříčku ESF, jak je uvedené dále. 
 
Čl.6 Do NŽ masters se započítávají pouze výsledky z turnajů jednotlivců, jak je uvedeno v SŘ a případně bodový zisk 

v souvislosti s umístěním na příslušném žebříčku ESF, jak je uvedené dále. 
 
Čl.7 Klasifikační období pro všechny věkové kategorie je kontinuální i mezi jednotlivými sezónami. 
 
Čl.8 Výsledky se započítávají pouze v té věkové kategorii (junioři, dospělí, masters – dále jen VK), v níž byla soutěž 

uskutečněna, pokud není stanoveno samostatným předpisem jinak. 
 
Čl.9 NŽ obsahuje všechny hráče, kteří v dané věkové kategorii zaznamenali bodový zisk. Vyškrtnout hráče z NŽ na jeho 

žádost nebo na žádost jeho klubu není možné. 
 
Čl.10 Všem klubům i jednotlivcům se ukládá neprodleně sdělit sekretariátu ČASQ chybné údaje zjištěné v NŽ týkající se 

jména, příjmení, data narození, registračního čísla, klubové příslušnosti apod. Uvedení nesprávných údajů v NŽ 
neopravňuje mateřský klub ani jednotlivce k jejich použití v soutěžích jednotlivců i družstev. 

 
Čl.11 Účastník soutěže může do tří dnů od zveřejnění NŽ podat písemně nebo elektronickou poštou na sekretariát 

ČASQ, a v kopii na příslušnou komisi, námitku proti výsledkům zadaným a zveřejněným na webových stránkách 
ČASQ nebo webové aplikaci ČASQ nebo proti zveřejněnému NŽ, a to všem výsledkům, z nichž je daný NŽ 
sestaven. Pokud bude včas uplatněná námitka uznána za oprávněnou, bude vytvořen opravený NŽ. V případě, že 
reklamace je uplatněna opožděně, bude opravený výsledek započítaný až do NŽ na následující období. O 
námitkách rozhoduje příslušná komise, která je povinna o námitce rozhodnout nejpozději do dvou pracovních 
dnů ode dne podání námitky. 
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B. SHROMAŽĎOVÁNÍ KLASIFIKAČNÍCH PODKLADŮ  
 
Čl.12 Klasifikační podklady z turnajů jednotlivců ČASQ je pořadatel povinen zadat ve webové aplikaci ČASQ nebo 

doručit elektronickou poštou na sekretariát ČASQ v termínech stanovených SŘ s ohledem na výkonnostní 
kategorii turnaje. Za zpracování podkladů, zadaní ve webové aplikaci ČASQ a zaslání podkladů na sekretariát 
ČASQ odpovídá hlavní rozhodčí resp. ředitel turnaje. 

 
Čl.13 Klasifikační podklady ze soutěží družstev ČASQ je pořadatel povinen zpracovat a zadat ve webové aplikaci ČASQ 

nebo doručit elektronickou poštou na sekretariát ČASQ v termínech stanovených SŘ s ohledem na výkonnostní 
úroveň soutěže. Zápis utkání soutěže družstev musí obsahovat minimálně: 

• označení soutěže a pořadatele, případně věkovou kategorii 
• datum a místo konání soutěže 
• jméno a příjmení zpracovatele záznamu 
• jména a příjmení hráčů 

• registrační čísla hráčů systému ČASQ 
• klubovou příslušnost 
• kompletní výsledky utkání 
• jména a podpisy kapitánů zúčastněných družstev 
• jména a podpisy rozhodčích jednotlivých utkání 

 
Čl.14 Za pozdní odeslání, zadání nebo za falšování klasifikačních podkladů bude s provinivším se subjektem zahájeno 

disciplinární řízení. 
 

 

C. CELKOVÉ HODNOCENÍ HRÁČŮ – NÁRODNÍ ŽEBŘÍČKY 
 
Čl.15 Hráči jsou hodnoceni podle bodů získaných v soutěžích jednotlivců a družstev, pokud se soutěž družstev 

v odpovídající věkové kategorii hraje. 
 
Čl.16 Hráči jsou umísťováni v NŽ v pořadí podle celkového součtu bodů získaných k danému dni zpracování. Výpočet 

počtu získaných bodů je dán předpisem ČASQ pro danou věkovou kategorii. V případě rovnosti součtu bodů je 
rozhodující pro umístění hráče v NŽ: 
a) celkový součet bodů dosažených v celé sezóně 
b) součet dosažených bodů ze všech turnajů odehraných za započitatelné období do příslušného NŽ dle 

pravidel níže  
c) součet dosažených bodů ze všech zápasů soutěží družstev příslušné sezóny 
d) průměrný bodový zisk ze všech odehraných turnajů příslušné sezóny 
e) průměrný bodový zisk všech odehraných zápasů soutěží družstev příslušné sezóny 
f) náhodným výběrem 
 

 

C.1 SOUTEŽE DOSPĚLÝCH 
 
Čl.17 NŽ soutěže dospělých se sestavuje vždy k 1. dni v měsíci probíhající sezóny, za předpokladu, že byla v předchozím 

měsíci odehrána alespoň jedna započitatelná akce příslušné věkové kategorie.  Pořadí na NŽ je dáno součtem 
bodového zisku ze soutěže jednotlivců a bodového zisku ze soutěže družstev podle dále uvedených pravidel. 

 
Čl.18 Ze soutěží jednotlivců se jednotlivým hráčům do NŽ počítá šest (6) nejlepších dosažených bodových výsledků ze 

všech uskutečněných turnajů všech výkonnostních kategorií za období posledních dvanácti (12) kalendářních 
měsíců  předcházejících měsíci, v němž má být NŽ zveřejněn. 

 

Čl.19 U hráčů a hráček s českým občanstvím figurujících na příslušných žebříčcích PSA, platných ke dni zveřejnění NŽ, 
se při sestavování NŽ má za to, jako by odehráli dva turnaje soutěže jednotlivců nad rámec skutečně odehraných 
turnajů a dosáhli na nich bodových výsledků dle tabulek níže. Tyto bodové výsledky a bodové výsledy dosažené 
ze všech uskutečněných turnajů všech výkonnostních kategorií za dané období, jsou následně podkladem ze 
soutěží jednotlivců pro sestavování NŽ na příslušné období.  
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Pozice na příslušném 
žebříčku PSA mužů 

Počet bodů získaných 
do NŽ mužů 

1-100 9000 

101-150 8000 

151-200 7000 

201-250 6000 

251 a vyšší 2000 

  

Pozice na příslušném 
žebříčku PSA žen 

Počet bodů získaných 
do NŽ žen 

1-70 9000 

71-90 8000 

91-110 7000 

111-150 6000 

151 a vyšší 2000 

 

Čl.20 Ze soutěží družstev se jednotlivým hráčům do NŽ počítá deset (10) nejlepších dosažených bodových výsledků ze 
všech utkání hráče ve všech výkonnostních úrovních soutěže družstev za období posledních dvanácti (12) 
kalendářních měsíců předcházejících měsíci, v němž má být NŽ zveřejněn. 
 

Čl.21 Výsledky ze soutěží jednotlivců i družstev se započítávají průběžně, po ukončení sezóny se získané body dále 
započítávají do NŽ v nové sezóně dle uvedeného klíče. 

 

 

C.2 SOUTEŽE JUNIORŮ 
 

Čl.22 NŽ se sestavuje vždy k 1. dni v měsíci probíhající sezóny pro každou věkovou kategorii samostatně, za 
předpokladu, že byla v předchozím měsíci odehrána alespoň jedna započitatelná akce příslušné věkové kategorie.  
Pořadí na NŽ je dáno pouze bodovým ziskem ze soutěží jednotlivců. 

 
Čl.23 Ze soutěží jednotlivců se jednotlivým hráčům do NŽ příslušné věkové kategorie počítá šest (6) nejlepších 

dosažených bodových výsledků v této věkové kategorii ze všech uskutečněných turnajů všech výkonnostních 
kategorií za období posledních dvanácti (12) kalendářních měsíců předcházejících měsíci, v němž má být NŽ 
zveřejněn. 

 
Čl.24 U hráčů a hráček s českým občanstvím figurujících na žebříčcích ESF příslušné věkové kategorie, platných ke dni 

zveřejnění NŽ, se při sestavování NŽ má za to, jako by odehráli jeden turnaj soutěže jednotlivců příslušné věkové 
kategorie nad rámec skutečně odehraných turnajů v této věkové kategorii a dosáhli na něm bodových výsledků 
dle tabulky níže. Tento bodový výsledek a bodové výsledy dosažené v této věkové kategorii ze všech 
uskutečněných turnajů všech výkonnostních kategorií za dané období, jsou následně podkladem ze soutěží 
jednotlivců pro sestavování NŽ na příslušné období.  

 

Pozice na příslušném 
žebříčku ESF juniorů 

Počet bodů získaných 
do příslušného NŽ 

juniorů 

1-3 9000 

4-5 8000 

6-7 7000 

8-10 6000 

11 a vyšší 2000 

  

Čl.25 Výsledky ze soutěží jednotlivců se započítávají průběžně, po ukončení sezóny se získané body dále započítávají do 
NŽ v nové sezóně dle uvedeného klíče. 
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C.3 SOUTEŽE MASTERS 
 
Čl.26 NŽ se sestavuje vždy k 1. dni v měsíci probíhající sezóny pro každou věkovou kategorii samostatně, za 

předpokladu, že byla v předchozím měsíci odehrána alespoň jedna započitatelná akce příslušné věkové kategorie. 
Pořadí na NŽ je dáno bodovým ziskem ze soutěže jednotlivců v příslušné věkové kategorii, případně z jiné věkové 
kategorie přepočteným dle uvedeného koeficientu. 

 
Čl.27 Ze soutěží jednotlivců se jednotlivým hráčům do NŽ příslušné věkové kategorie počítá šest (6) nejlepších 

dosažených bodových výsledků v této věkové kategorii ze všech uskutečněných turnajů všech výkonnostních 
kategorií za období posledních dvanácti (12) kalendářních měsíců předcházejících měsíci, v němž má být NŽ 
zveřejněn. 
 

Čl.28 Výsledky ze soutěží jednotlivců se započítávají průběžně, po ukončení sezóny se získané body dále započítávají do 
NŽ v nové sezóně dle uvedeného klíče. 

 

 

 

 

VÝKLAD SOUTĚŽNÍHO A KLASIFIKAČNÍHO ŘÁDU 
 

Výklad Soutěžního a klasifikačního řádu ČASQ provádí VV ČASQ a vyhrazuje si možnost doplňovat a upravovat Soutěžní a 

klasifikační řád při zjištění nových, nepředvídaných situací a v případě, že by mohl být poškozen sport nebo ohrožena 

regulérnost soutěže. Toto úplné znění Soutěžního a klasifikačního řádu nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2015. 

 

 

 

 

Zpracoval k datu 1. 1. 2016 VV ČASQ 


