
Směrnice č. 2/2022 ze dne 24.1.2022 

o bližších podmínkách vedení žebříčků a kategorizaci turnajů České foosballové organizace (ČFO) 

 

Výkonný výbor ČFO je na základě ustanovení čl. 9 platných Stanov ČFO oprávněn vydávat směrnici ČFO pro 

vymezení bližších podmínek žebříčků a kategorizaci turnajů v České republice. V souladu s tímto 

oprávněním Výkonný výbor ČFO schvaluje směrnici následujícího znění: 

 

čl. 1 Sezóna 

Sezóna začíná vždy 1. ledna daného roku a končí 31. prosince téhož roku. 

 

 

čl. 2 Kategorizace turnajů 

Výkonný výbor schválil následující kategorizaci turnajů: 

Kategorie A: ITSF Master series, minimálně 16 stolů, víkendový, minimálně 2 denní 

Kategorie B: ITSF Pro tour, minimálně 8 stolů, víkendový, minimálně 2 denní 

Kategorie C: Krajský potenciál, minimálně 5 stolů, víkendový, celodenní 

Kategorie D: Lokální turnaj, minimálně 3 stoly, víkendový, celodenní 

Kategorie E: Malé večerní turnaje 

čl. 3 Bodování turnajů 

 

Turnaje kategorie E nejsou bodovány do celorepublikových žebříčků ČFO. 

DKO A B C D  SKO A B C D 

1 150 70 35 10  1 150 70 35 10 
2 130 60 30 8  2 130 60 30 8 
3 110 50 25 6  3 110 50 25 6 
4 90 40 20 5  4 90 40 20 5 

5.-6. 70 35 18 4  5.-8. 70 35 18 4 
7.-8. 60 30 15 3  9.-16. 50 25 13 2 

9.-12. 50 25 13 2  17.-32. 30 15 8 1 
13.-16. 40 20 10 1  33.-64. 15 5 3 1 

17.-24. 30 15 8 1  65.-128 5 2 1 1 

25.-32. 22 10 5 1  

129.-
256 2 1 1 1 

33.-48. 15 5 3 1       
49.-64. 10 3 2 1       
65.-96. 5 2 1 1       

97.-128. 3 1 1 1       
129.-
192. 2 1 1 1       
193.-
256. 1 1 1 1       



Omezení maximálního počtu započítaných turnajů dané kategorie do žebříčku: 

Kategorie A: bez omezení 

Kategorie B: bez omezení 

Kategorie C: maximálně 7 nejlepších výsledků do celorepublikového žebříčku 

Kategorie D: maximálně 7 nejlepších výsledků do celorepublikového žebříčku 

Omezení kategorie dle typu stolu: 

Kategorie A, B: ITSF stoly (official + recognized) 

Kategorie C, D, E: bez omezení 

V případě žádosti o pořádání turnaje na neoficiálních stolech ITSF a započítání turnaje do ČFO žebříčku, tak 

bude Výkonný výbor rozhodovat o jejich kategorii, tedy i kategorii A nebo B. 

čl. 4 Přidání turnaje do termínové listiny ČFO 

Organizátor turnaje má povinnost přidat turnaj v předepsané časové lhůtě v závislosti na kategorii turnaje 

(např. z důvodu splnění časových lhůt pro nahlášení do termínové listiny ITSF). 

Kategorie A: minimálně 70 dní před turnajem 

Kategorie B: minimálně 55 dní před turnajem 

Kategorie C: minimálně 40 dní před turnajem 

Kategorie D: minimálně 30 dní před turnajem 

 

Organizátor turnaje je povinen zaslat odkaz na kompletní propozice, popřípadě propozice samotné a odkaz 

na FB událost turnaje. Následně obdrží od ČFO (info@cfo.cz) potvrzení o přidání turnaje do termínové 

listiny ČFO, popřípadě ITSF. 

čl. 5 Hrací místo turnaje 

Jako hrací místo turnaje je označován prostor, kde se během turnaje pohybují účastníci turnaje. Není to 

tedy jen prostor, kde jsou umístěny stolní fotbaly, ale také prostor, kde se hráči stravují, odpočívají apod.  

U turnajů kategorií A,B,C,D je organizátor povinen zajistit adekvátní podmínky turnaje a to zejména: 

- reprezentativní hrací místo s ohledem na kategorii turnaje 

- dostupnost hracího místa s ohledem na kategorii turnaje 

- možnost ubytování s ohledem na kategorii turnaje 

- možnost stravování přímo v prostorech hracího místa nebo v jeho blízkosti 

čl. 6 Změna termínu, hracího místa a dalších informací u turnaje zařazeného do termínové listiny ČFO 

nebo ITSF 

Změnit termín, hrací místo nebo další informace může organizátor turnaje vždy jen do minimální časové 

lhůty pro přidání turnaje v závislosti na jeho kategorii. V případě, že bude chtít organizátor turnaje udělat 

změny u turnaje zařazeného do termínové listiny po dané minimální časové lhůtě, tak tuto skutečnost 

oznámí Výkonnému výboru na mail info@cfo.cz a v nejkratší možné době bude organizátor turnaje 

informován, zda byla změna ze strany ČFO akceptována. 

čl. 7 Zodpovědná osoba 

 

Organizátor turnaje má povinnost uvést pro přidání turnaje všechny požadované informace na mail 

info@cfo.cz, a to včetně uvedení zodpovědné osoby ze strany organizátora, která bude muset být přítomna 
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na daném turnaji a bude zodpovídat za všechny náležitosti turnaje, včetně zaslání výsledků ve stanovených 

časových lhůtách.   

čl. 8 Nahlášení výsledků 

Organizátor turnaje (pověřená zodpovědná osoba) je povinen zaslat odkaz na výsledky turnaje nejpozději 

do 48 hodin po skončení turnaje. V případě, že nebudou ze strany organizátora výsledky dostupné online, 

tak je povinen zaslat výsledkové listiny prostřednictvím emailu na info@cfo.cz. 

 

čl. 9 Minimální počet hráčů 

Aby se výsledek disciplíny na turnaji zařazeného do termínové listiny započítal do příslušného žebříčku a 

splňoval příslušnou kategorii, tak musí splňovat kritérium minimálního počtu zúčastněných hráčů. 

Kategorie A: ITSF Master series, dle aktuálních pravidel ITSF 

Kategorie B: ITSF Pro tour, dle aktuálních pravidel ITSF 

Kategorie C: Open disciplíny min 12 hráčů / dvojic, ženy a junioři min 3 hráči / dvojice  

Kategorie D: Open disciplíny min 4 hráči / dvojice, ženy a junioři min 3 hráči / dvojice 

 

Čl. 10 Pořádání mistrovských soutěží 

ČFO je výhradním zástupcem foosballového sportu v České republice a pořádání turnajů o titul Mistra 

republiky ve všech individuálních i kolektivních kategorií je ve výhradní rozhodovací kompetenci ČFO.  

Jedná se zejména, nikoliv však výhradně, o: 

- Mistrovství republiky jednotlivců mužů, žen, juniorů a seniorů,  

- Mistrovství republiky dvojic mužů, žen, juniorů a seniorů,  

- Mistrovství republiky ligových družstev,  

- Univerzitní mistrovství republiky  

- apod.  

Člen ČFO je oprávněn pořádat mistrovské soutěže pouze s výslovným souhlasem Výkonného výboru 

ČFO a pod záštitou ČFO. 

čl. 11 Žebříčky ČFO 

V dané sezóně se započítávají řádně odehrané turnaje dle jejich kategorie do následujících žebříčků: 

- Open jedničky 

- Open dvojice 

- Ženské jedničky 

- Ženské dvojice 

- Juniorské jedničky 

- Juniorské dvojice 

čl. 12 Platnost bodů v žebříčku  

Platnost bodů z jednotlivých turnajů je vždy 12 měsíců. 
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čl. 13 Kritéria seřazení žebříčků 

Hlavním kritériem pro seřazení hráčů v žebříčku je jejich bodové konto. V případě, že bude mít více hráčů 

stejné bodové konto, tak je dalším kritériem pro seřazení menší počet turnajů. V případě, že i po tomto 

vyhodnocení budou hráči na stejné pozici, tak rozhodnou jejich nejlepší výsledky. Vyhodnotí se postupně 

výsledky od nejvyšší kategorie turnaje. 

čl. 14 Oficiální žebříčky ČFO 

Za oficiální žebříčky ČFO jsou považovány pouze žebříčky umístěné online na stránkách www.cfo.cz. 

 

Čl. 15 Závěrečná ustanovení 

Výklad této směrnice náleží Výkonnému výboru ČFO.  

Výkonný výbor ČFO si vyhrazuje právo v případech hodných zřetele rozhodnout odchylně od pravidel 

uvedených v této směrnici. 

Tato směrnice zcela nahrazuje jakékoliv předchozí směrnice statutárních nebo výkonných orgánů spolku, 

které se zabývaly žebříčky a kategorizací turnajů. 

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 24.1.2022. 

 

Výkonný výbor ČFO ve složení: 

Prezident Radek Drda, Tomáš Džurdženík, Libor Hronek, Petr Plasgura, Karolína Plasgurová Holá, Lukáš Rais 
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