
Změny v žebříčcích ČGF 
 

Letošní Řády ČGF přinesly řadu změn. Jednou z nich byly i změny v Žebříčkovém řádu. Pojďme se na 
ně podívat trochu více zblízka. 

V předchozích letech všechny žebříčky kromě hlavního Oficiálního amatérského žebříčku (OAZ) tj. 
Mládežnický, Seniorský i Mid-Amatérský používaly bodový přepočet, který byl původně designován 
pro Mládežnický žebříček. Pouze OAZ se držel výchozí odchylky od Course Ratingu. Od letoška i OAZ 
přechází na zmíněný bodový přepočet, takže žebříčky budou více konzistentní. Nicméně i na základě 
řady podnětů, které STK obdržela na konci uplynulé sezóny, došlo k určité revizi daného algoritmu. V 
zimním období proběhla řada simulací s různým nastavením včetně porovnání s předchozími výstupy. 
Výsledkem je přizpůsobení jednotlivých parametrů tomu kterému žebříčku, takže věříme, že nové 
modely bude ještě lépe plnit všechny funkce, které jsou na žebříčky kladeny. 

To je totiž ona zásadní otázka – jaká je funkce toho kterého žebříčku? Jaký je jeho účel? Samozřejmě 
primárním účelem každého žebříčku je porovnání těch nejlepších a určení pořadí hlavně na prvních 
místech. Toto pořadí se zhusta využívá k nominačním účelům na různé reprezentační akce, nebo 
např. k nominaci na golfistu roku. Vítězství v žebříčku na konci roku má také určitě svou váhu. Ale tím 
to nekončí. Dalším účelem může být, a zejména u mládežnického žebříčku zdaleka nejde o druhořadý 
plán, podchytit co možná širokou masu hráčů a umožnit jim tak srovnání v širším měřítku. Snaha 
vůbec se na žebříček dostat a dále v něm pak stoupat vzhůru je důležitým motivačním faktorem. 
Mohlo by se sice namítnou, že základní srovnání nabízí třeba i hendikep, ale žebříček je v tomto 
ohledu přísnější a snad i spravedlivější – počítá se totiž pouze z vybraných turnajů, u kterých je 
zajištěna vysoká organizační a sportovní úroveň. Zároveň se na nich hráči daných kategorií střetávají 
přímo, kterážto konfrontace je pro výkonnostní růst zásadně potřebná. 

Ale pojďme zpátky k detailům žebříčkových změn. Všechny žebříčky nyní používají přepočet na body, 
kdy je vždy jasně určeno, kolik bodů je za předem daný výsledek. Každá rána pod nebo nad takový 
výsledek znamená připočtení resp. odečtení jednoho bodu, přičemž nejnižší možný bodový zisk je 0 
bodů. Přesný postup je následující: 

• určí se hrací hendikep pro hráče s tzv. Vztažným hendikepem (VH) 

• určí se Vztažný výsledek (VV), což je PAR + vypočítaný hrací hendikep 

• určí se základní bodový příděl (ZB, aktuálně 10 bodů) odpovídající takovémuto Vztažnému 
výsledku  

• za každou ránu pod/nad Vztažný výsledek se přidává/ubírá 1 bod, nejhorší zisk je 0 bodů 

• za započaté, ale nedokončené kolo, hráč také získává 0 bodů (odstoupení ze hry nebo 
diskvalifikace se tak bere jako započítávané kolo) 

• pro potřeby dalšího výkladu ještě definujme Nejhorší započítávaný výsledek (NZV), což je 
výsledek, za který hráč při zvoleném algoritmu ještě získá 1 bod (za každý horší pak získává 0 
bodů) 

Jak je vidět z výše uvedeného, každý žebříček má 2 základní parametry, které ovlivňují přidělované 
body, a to Vztažný hendikep (VH) a Základní body (ZB). Čím vyšší je VH, tím větší vliv má Slope Rating, 
což umožňuje spravedlivěji započítávat výsledky z různých odpališť (typicky v Mládežnickém žebříčku 
se kombinují turnaje od regionálních dětských tour až po mezinárodní mistrovství, což musí být 



nějakým způsobem zohledněno). A čím vyšší VH i ZB, tím je vyšší i NZV, tedy výsledek, za který hráč 
ještě obdrží alespoň 1 bod. Opět má smysl, s cílem podchytit i začínající hráče, držet tuto hodnotu 
právě pro Mládežnický žebříček vysokou, zatímco pro ostatní výkonnostní žebříčky by naopak tato 
hodnota neměla být přehnaně vysoká. 

Posledním krokem je pak určení výběrového průměru z dostupných hráčových výsledků (za uplynulý 
plovoucí rok). Zde jsou opět dva parametry: 

• Minimální požadovaný počet výsledků (MPV) pro to, aby hráč byl vůbec na žebříček zařazen 

• Minimální dělitel (MD), který se použije pro výpočet průměru, pokud hráč dosáhl méně 
výsledků. Naopak, pokud hráč dosáhne většího počtu výsledků  

V kategoriích zaměřených i na širší spektrum hráčů má smysl držet MPV a případně i MD nízké, 
naopak u elitního žebříčku (OAZ), zaměřeného primárně na výkonnostní hráče, je účelné parametry 
nastavit vyšší – tím se klade důraz na dostatečnou četnost výsledků a tím průběžné dokazování 
aktuální výkonnosti. 

Jednotlivé žebříčky jsou konkrétně nastaveny takto (parametry jsou uvedeny v pořadí VH, ZB, MPV, 
MD): 

• Mládežnický žebříček: 10, 40, 5, 10 – počet započítávaných výsledků se nezměnil, oproti 
předchozí verzi ale došlo ke změně poměru VH a ZB, kdy dříve to bylo 36, 10. Nové nastavení 
tak do určité míry reguluje vliv Slope Ratingu, přičemž získávané body jsou veskrze 
srovnatelné. 

• MID-amatérský a Seniorský žebříček: 10, 20, 5, 10 – odůvodnění je stejné, jen snížení ZB 
redukuje spektrum výsledků, za které se ještě přidělují body (zde již není účelem podchycení 
začínajících hráčů) 

• Oficiální amatérský žebříček: 0, 20, 10, 20 – nastavení nulového Vztažného hendikepu 
vytváří reálnou obdobu předchozího odchylkového principu, ale přechod na bodový systém 
(kdy více je lépe) umožnil zavedení MPV a MD, což předtím nebylo možné. Navýšení MD na 
20 výsledků pak zdůrazňuje nutnost četné hry, aniž by požadavek byl nějak přehnaný (např. 
WAGR jako minimální dělitel používá 28). Každopádně tento přechod přiblížil OAZ právě 
WAGR, který je také primárně odchylkový (bonusové body za pořadí v něm hrají jen 
minimální roli, pokud se nebavíme o naprosto elitních turnajích). 

Ve všech žebříčcích došlo k určitým posunům v pořadí, většinou šlo ale o víceméně kosmetické 
korekce dané omezením vlivu Slope Ratingu. Pouze v OAZ byly zaznamenány výraznější změny, a to 
propady hráčů, kteří mají uhráno jen málo výsledků (více než MPV, ale méně než MD). 

Věříme, že na nový systém si hráči rychle přivyknou a že bude všem účelně sloužit. 
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