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ÚVOD 

Světová atletika – World Athletics (WA), dříve IAAF – se zavázala k zavedení globálního 

žebříčkovému systému (Ranking System), v němž atleti získávají body na základě kombinace 

dosaženého výkonu a umístění, v závislosti na úrovni soutěže, ve které výkonu dosáhli. 

Žebříček je založen na jejich průměrném skóre za dosažené výkony v určitém počtu soutěží, 

v definovaném časovém období.  

Způsob stanovení žebříčku (rankingu) byl vypracován ve spolupráci se společností Elite Ltd. 

(All-Athletics). Zakladatel této společnosti, Dr. Bojidar Spiriev, sestavil první sadu „rankingů“ 

již v roce 1979. Vzorec výpočtu, jednotlivé kategorie soutěží a bodování umístění v jednotlivých 

kategoriích je podrobně rozebráno v tomto dokumentu. Anglický originál naleznete na webu 

worldathletics.org v sekci Athletes / World Rankings a záložce Ranking Rules.  

V záložce žebříček v disciplíně (Event Rankings) naleznete žebříčky pro jednotlivé disciplíny. 

Ty jsou založeny na dosažených výkonech v jednotlivých disciplínách během žebříčkového 

období a jsou vypočteny na základě dále uvedeného způsobu stanovení (metodiky) žebříčku. 

Kliknutím na skóre atleta/atletiky lze zjistit, jakým způsobem bylo jeho/její průměrné skóre 

(a tím i pozice v žebříčku) vypočítáno. 

WA každý kalendářní rok zpracuje přes 1 000 000 výkonů z více než 10 000 soutěží po celém 

světě, které jsou součástí světového žebříčku (World Rankings). To znamená, že se do 

žebříčku každý týden zapisuje ve 46 skupinách disciplín (Event Groups) více než 70 000 atletů 

ze všech koutů světa, na elitní i klubové úrovni, kteří mají platné žebříčkové body (Ranking 

Score). Neustále vyvíjíme nástroje a postupy, díky kterým své statistické služby dále 

rozšiřujeme. Uvedené údaje se tím budou vytrvale a důsledně rozrůstat. 

Kalendář soutěží, ve kterém atleti mohou připisovat body do žebříčku, je k dispozici po kliknutí 

na odpovídající záložku (Calendar). Jsou zde uvedeny pouze soutěže a mítinky pořádané pod 

hlavičkou WA, kontinentálních asociací a národních federací, které byly členskými federacemi 

navrženy pro posun do kategorie E. Součástí nejsou ostatní mítinky pod hlavičkou národní 

federace, které jsou bodovány v kategorii F. 

Vzhledem ke své povaze mohou být světové žebříčky používány jako nástroj pro hromadné 

porovnání výkonů z celé řady soutěží. Použitím standardizovaných metod je tedy možné 

vyhodnotit kvalitu u soutěží stejného typu a sestavit tak žebříček závodů dle dosažených 

výsledků. Tento žebříček je k dispozici na odpovídající záložce (Competition Performance 

Rankings), kde také naleznete odkaz na pravidla hodnocení.  

Světový žebříček se vydává každou středu. Budeme vděční za komentáře a zpětnou vazbu 

na adrese worldrankings@worldathletics.org. 

  

https://www.worldathletics.org/
https://www.worldathletics.org/world-rankings/introduction
https://www.worldathletics.org/world-ranking-rules/basics
https://www.worldathletics.org/world-rankings/100m/men
https://www.worldathletics.org/world-ranking-calendar
https://www.worldathletics.org/records/competition-performance-rankings
https://www.worldathletics.org/records/competition-performance-rankings
mailto:worldrankings@worldathletics.org
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Kompletní pravidla žebříčků (viz web World Athletics): 

www.worldathletics.org/world-ranking-rules/basics 

 

Poznámka k české verzi: 

Pravidla obsahují vysvětlivky a příklady. 

Pokud je originál neobsahuje (jsou doplněné do překladu), 

jsou vyznačené kurzívou. 

 

Aktualizace žebříčku platného od 1. 1. 2021 vyznačena 

zeleně. 

  

http://www.worldathletics.org/world-ranking-rules/basics
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1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY 
SVĚTOVÝCH ŽEBŘÍČKŮ 
(WORLD RANKINGS) 

1.1. OBECNÉ 
V platnosti od 1. ledna 2021. 

Světové žebříčky v atletice (World Rankings in Athletics) se skládají z žebříčků disciplín 

(Event Rankings) a celkových žebříčků (Overall Rankings). 

Žebříčky disciplín (Event Rankings) atlety řadí podle výsledků v JEDNOTLIVÝCH disciplínách. 

Celkové žebříčky (Overall Rankings) srovnávají atlety a atletky napříč VŠEMI disciplínami. 

Světové žebříčky jsou vydávány jednou týdně, každou středu. Za zvláštních okolností mohou 

být vydány jiný den v týdnu, například v souvislosti s koncem žebříčkového (kvalifikačního) 

období pro konkrétní soutěže (Mistrovství světa, Olympijské hry atd.). 

1.1.1. ŽEBŘÍČKY DISCIPLÍN (EVENT RANKINGS) 

a. Žebříčky disciplín (Event Rankings) zahrnují následující individuální disciplíny 

(žebříčky ve štafetách neexistují):  

o Disciplíny na dráze a v poli 

o Víceboje 

o Silniční běhy 

o Chůze 

o Přespolní běh (pouze Mistrovství světa v přespolním běhu) 

b. Žebříčky disciplín se sestavují ve 46 skupinách atletických disciplín (Athletics Event 

Groups). Těmito skupinami se myslí soubory podobných disciplín. Každá skupina 

disciplín (Event Group) proto zahrnuje hlavní disciplínu (Main Event), která může být 

doprovázena jednou nebo více vedlejšími disciplínami (Similar Events). Např. ve 

skupině pro běh mužů na 100 metrů je běh na 100 metrů hlavní disciplínou a běhy na 

50, 55 a 60 metrů jsou vedlejšími disciplínami.  

c. Výkony v každé ze 23 mužských a 23 ženských skupin disciplín (Event Groups) se 

počítají zvlášť pro žebříčky disciplín (Event Rankings). Atleti mohou být zařazeni do 

žebříčku ve všech skupinách disciplín, ve kterých dosáhnou potřebný počet výkonů. 

d. Vzhledem k rozdílům ve výpočtech žebříčkových bodů (Ranking Scores) u jednotlivých 

souborů disciplín jsou dílčí pravidla (Event Rankings) popsána ve čtyřech oddílech: 

o Oddíl 2 – Disciplíny na dráze a v poli (T&F) 

o Oddíl 3 – Víceboje (CE) 

o Oddíl 4 – Silniční běhy (RR) 

o Oddíl 5 – Chůze (RW) 
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1.1.2. CELKOVÝ ŽEBŘÍČEK (OVERALL RANKINGS) 

a. Za účelem srovnání všech atletů napříč disciplínami se sestavuje v rámci světových 

žebříčků (World Rankings) také celkový žebříček mužů / žen (Men’s / Women’s Overall 

Rankings). 

b. Celkový žebříček (Overall Rankings), podobně jako žebříček v jednotlivých 

disciplínách (Event Rankings), vychází z obodovaných závodů (Performance Scores). 

c. Na rozdíl od žebříčků v jednotlivých disciplínách (Event Rankings) mohou atleti pro 

skóre (Ranking Score) v celkovém žebříčku (Overall Rankings) získat body z více než 

jedné skupiny disciplín (Event Group). 

d. Podrobnosti o sestavování celkového žebříčku jsou popsány v oddílu 6 – Celkový 

žebříček napříč disciplínami (Overall Rankings). 

1.2. METODIKA ŽEBŘÍČKU 
Základ atletického žebříčku tvoří dvě hlavní části: body za dosažený výkon (Result Score) a 

body za umístění (Placing Score). Prostým součtem získáme body atleta za každý závod 

(Performance Score). 

BODY ZA ZÁVOD = BODY ZA VÝKON + BODY ZA UMÍSTĚNÍ 

(PERFORMANCE SCORE = RESULT SCORE + PLACING SCORE) 

Atletické výkony je možné hodnotit v soutěžích všech typů – od amatérských až po elitní 

mezinárodní úroveň. Výsledky však musí být v souladu s platnými pravidly a předpisy WA. 

WA, kontinentální asociace nebo členské federace musí výsledky oficiálně schválit. Obecná 

pravidla jsou popsána v tomto oddílu (1). Speciální pravidla pro jednotlivé soubory disciplín 

jsou popsána v odpovídajících oddílech. 

1.2.1. BODY ZA VÝKON (RESULT SCORE) 

a. Body za výkon se počítají pomocí aktuálních Bodovacích tabulek IAAF (IAAF 

Scoring Tables), tzv. maďarských tabulek, které sestavil Dr. Bojidar Spiriev a naleznete 

je zde. 

b. Dle okolního prostředí soutěže se určí, zda se použijí maďarské tabulky pro halové 

nebo venkovní soutěže. 

c. Pro disciplíny, které nejsou zahrnuty v aktuální verzi maďarských tabulek, existují 

speciální bodovací tabulky sestavené v plném souladu s maďarskými tabulkami. 

d. Světový žebříček zohledňuje pouze výkony, jichž bylo dosaženo v soutěžích 

organizovaných podle pravidel atletiky. 

e. Výkony s nářadím a náčiním určeným pro mládežnické věkové kategorie (překážkové 

běhy, vrhy a hody) v žebříčku nejsou zahrnuty. 

f. Mezičasy ze závodu se atletům nepočítají jako dosažené výkony, a proto nejsou 

součástí světového žebříčku. 

g. Body za výkon (Result Score) mohou být upraveny na základě následujících faktorů:  

o Větrné podmínky  

o Nejlepší skok s dovolenou podporou větru (Best Legal Jump, BLJ) 

o Klesající trať 

https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information#collapsescoring-tables
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1.2.2. BODY ZA UMÍSTĚNÍ (PLACING SCORE) 

a. Body za umístění (Placing Score) se udělují atletům za pořadí v soutěži. 

b. Soutěže jsou rozděleny do kategorií, v nichž se body za umístění (Placing Scores) liší. 

Pro účely bodů za umístění existuje 10 různých kategorií podle úrovně a významu 

soutěže. Kategorie „OW“ označuje soutěže na nejvyšší úrovni a uděluje se za ni nejvíce 

bodů. Např. body za umístění na Mistrovství světa nebo Olympijských hrách jsou 

mnohem vyšší než body na jakékoli jiné soutěži. Viz kapitolu 1.3 – Kategorie soutěží. 

c. Body za umístění (Placing Scores) mohou být uděleny pouze za finálové umístění 

v daných soutěžích. V rozbězích/kvalifikacích, čtvrtfinále, semifinále získávají atleti 

pouze body za výkon (Result Scores) nikoli za umístění. Výjimkou jsou kategorie „OW“, 

„DF“, „GW“ a „GL“, kde atlet obdrží body za umístění i v kole před finále. 

d. Body za umístění (Placing Scores) se mohou lišit v závislosti na dané disciplíně, a proto 

jsou definovány zvlášť pro disciplíny na dráze a v poli, víceboje, silniční běhy a chůzi. 

e. V určitých případech může být bodování umístění (Placing Scores) odlišné i v rámci 

jedné skupiny disciplín (Events Group) podle toho, zda se jedná o hlavní či vedlejší 

disciplínu (Main Event / Similar Event). 

f. V případě přespolního běhu, kde existují značné rozdíly mezi tratěmi, se atletům udělují 

přímo body za závod (Performance Scores). 

g. Při kontinentálních a národních mistrovstvích mohou získat body za umístění (Placing 

Scores) pouze „domácí“ atleti, tj. reprezentanti členské federace kontinentální 

asociace, respektive členové federace pořádající dané národní mistrovství (např. Češi 

na ME nebo MČR). Atleti z jiné federace či kontinentu jsou považováni za 

mimosoutěžní účastníky (OC) a získávají pouze body za výkon (Result Scores) bez 

ohledu na umístění uvedeném v oficiálních výsledcích soutěže. 

h. Pokud soutěž spadá do více kategorií, je každému atletovi přičteno nejvyšší možné 

bodové ohodnocení za umístění (Placing Score) napříč klasifikacemi. (Např. MČR 

v maratonu nebo MČR v chůzi na 20 km jsou součástí mezinárodních mítinků.) 

1.2.3. BODY ZA ZÁVOD (PERFORMANCE SCORE) 

Body za závod (Performance Score) se vypočítají součtem bodů za výkon (Result Score) a 

bodů za umístění (Placing Score): 

Body za závod = body za výkon + body za umístění 

1.2.4. ŽEBŘÍČKOVÉ OBDOBÍ (RANKING PERIOD) 

a. V každém žebříčku zveřejněném před 12. srpnem 2021 se berou v úvahu pouze ty 

body za závod (Performance Scores), které atlet získal od 1. prosince 2018, od 1. ledna 

2019 nebo od 30. června 2019, v závislosti na skupině disciplín, do které je sportovec 

zařazen, s výjimkou období mezi 6. dubnem a 30. listopadem 2020, kdy byl 

pozastavený žebříček, a tedy žádný výkon v žádné skupině disciplín do něj nebyl 

započítáván. V žebříčcích publikovaných 10. srpna 2021 a později, jsou brány v potaz 

jen body za závody (Performance Scores) získané atletem v 12- nebo 18měsíčním 

období aktivního žebříčku. Období se odvíjí od skupiny disciplín (Event Group), ve 

které je atlet hodnocen, a není do něj zahrnuto období pozastaveného žebříčku od 

6. dubna do 30. listopadu 2020. Před Olympijskými hrami v Tokiu jsou začátky 

žebříčkového období prodlouženy na 30. 6. 2019 (většina disciplín), 1. 1. 2019 (běh na 
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10 000 m, víceboje, silniční běhy [10 km/půlmaraton], chůze 20 km), 1. 12. 2018 

(maraton a chůze 50 km). Po skončení OH už se bere v potaz 12/18měsíční období, 

nadále se do něj nezapočítává období pozastaveného žebříčku od 6. 4. do 30. 11. 

2020 (tj. až do 30. 11. 2021 či 30. 5. 2022 se připočítává adekvátní období před 6. 4. 

2020).  

b. Aby nedocházelo k nadhodnocování, soutěže v kategoriích OW a DF budou ve všech 

skupinách disciplín (Event Groups) do žebříčku zařazeny pouze jednou, bez ohledu na 

pravidlo o 12 a 18 měsících. Např. body za Mistrovství světa v atletice 2019 budou 

z žebříčku vyřazeny před Olympijskými hrami 2020, přestože mezi nimi neuběhne ani 

12 měsíců. 

c. Aby byly v žebříčku zahrnuty výkony dosažené na venkovním kontinentálním 

mistrovství dospělých, započítají se body z posledního ročníku šampionátu bez 

ohledu na to, zda spadá do odpovídajícího žebříčkového období dané disciplíny 

(Events’ Ranking Period), s tím, že se šampionát musel uskutečnit ve třech 

kalendářních letech před vydáním žebříčku. Např. body za Mistrovství Evropy 2018 

budou v žebříčku Evropanů ještě po celý rok 2021, v roce 2022 už nikoli. 

1.2.5. BONUS ZA SVĚTOVÝ REKORD 

Pokud atlet překoná nebo vyrovná světový rekord, obdrží bonusové body jako zvláštní odměnu 

s ohledem na význam a propagační hodnotu takového výkonu. Tyto bonusové body za 

světový rekord se přičítají k bodovému průměru ze závodů (average of the Performance 

Scores) a zvyšují tak body do žebříčku (Ranking Score). 

Bonusové body se udělují za každý světový rekord, jehož atlet dosáhl v žebříčkovém období 

bez ohledu na to, zda je tento výkon zařazen do žebříčku. 

Bonusové body za světový rekord se udělují následovně: 

a. Hlavní disciplíny: 

o nový světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 20 bonusových bodů 

o vyrovnaný světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 10 bonusových 

bodů 

b. Vedlejší disciplíny:  

o nový světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 10 bonusových bodů 

o vyrovnaný světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 5 bonusových 

bodů 

1.2.6. BONUS ZA NEJLEPŠÍ VÝKONY PŘI DIAMANTOVÉ LIZE 

 (DIAMOND LEAGUE BEST PERFORMING ATHLETE BONUS) 

Jeden muž a jedna žena v každé skupině disciplín – sprinty, překážky, běhy, skoky a vrhy/hody 

– obdrží 10 bonusových bodů přičtených k průměru bodovaných závodů (average of 

Performance Scores). 

1.2.7. BODY DO ŽEBŘÍČKU (RANKING SCORE) 

a. Postavení v žebříčku (Ranking) je založeno na bodech do žebříčku (Ranking Score). 

Atleti se v disciplíně (Event Ranking) a celkově (Overall Ranking) řadí podle svých 

bodů do žebříčků (Ranking Score). 
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b. Body do žebříčku (Ranking Score) jsou průměrem všech bodovaných závodů 

(average of the Performance Scores). 

c. Aby mohl být atlet zařazen do žebříčku, musí absolvovat dostatečný počet bodovaných 

závodů (Performance Scores), přičemž část z nich musí být v hlavní disciplíně (Main 

Event). Atleti, kteří neabsolvují dostatečný počet závodů, tím nemají platné body do 

žebříčku (Ranking Score) a nejsou tak způsobilí pro zařazení do žebříčku. Podrobnosti 

o jednotlivých skupinách disciplín (Event Group) naleznete v příslušných oddílech. 

d. Při počítání bodů do žebříčku (Ranking Score) jsou zohledňovány následující faktory:  

o Skupiny disciplín, hlavní a vedlejší disciplíny 

(Event Groups, Main/Similar Events) 

o Požadovaný počet bodovaných závodů pro zařazení do žebříčku 

o Žebříčkové období 

o Světové rekordy 

e. Určení pořadí v žebříčku při bodové shodě: 

V případě, že dva nebo více atletů mají stejné body do žebříčku (Ranking Score), 

pořadí se určí ve prospěch atleta s nejlepším jednotlivým výkonem (Performance 

Score). Pokud je nejlepší výkon také shodný, rozhoduje druhý nejlepší výkon atd. 

Pokud jsou všechny bodované výkony v žebříčku (Performance Scores) shodné, jde 

o remízu a atleti zůstávají na stejné pozici. 

1.3. KATEGORIE SOUTĚŽÍ 
Body za umístění se udělují dle příslušné kategorie soutěže následovně: 

a. WA má výlučné právo určit, do jaké kategorie je soutěž zařazena. Kategorizace soutěží 

pod hlavičkou kontinentální asociace – šampionáty, hry a mítinky pro zvané (invitation 

meetings) – probíhá po dohodě s příslušnou kontinentální asociací. Některé mítinky 

pod hlavičkou národní federace (jiné než národní mistrovství dospělých) budou 

zařazeny do kategorie E na návrh členské federace a po dohodě s WA. Všechny 

ostatní mítinky pod hlavičkou národní federace jsou zařazeny do kategorie F. 

b. Během jednoho kalendářního roku může členská federace udělit body za umístění dle 

níže uvedené kategorizace pouze z jednoho národního mistrovství dospělých. Pokud 

členská federace organizuje více než jedno národní mistrovství nebo rovnocenný typ 

soutěže (např. kvalifikace na mezinárodní šampionáty) v jakékoli disciplíně během 

kalendářního roku, pak se první taková soutěž považuje za národní mistrovství, pokud 

členská federace neinformuje před začátkem sezóny Světovou atletiku jinak. 

c. Níže uvedenou kategorii – a tedy odpovídající body za umístění – získají pouze 

disciplíny, které se konají primárně pro účely soutěže, které byla příslušná kategorie 

udělena. Mimořádné nebo doplňkové disciplíny (vložené závody), národní nebo 

mládežnické disciplíny během mezinárodních mítinků pro zvané atd. se považují za 

kategorii F bez ohledu na kategorii hlavní soutěže, během níž se konají. (Například do 

kategorie F budou patří disciplíny v předprogramu mezinárodních mítinků jako Zlatá 

tretra nebo Memoriál Josefa Odložila, které jinak jsou ve vyšších kategoriích.) 

  



9 
 

Tabulka 1. Kategorie soutěží a bodování dle disciplíny 

Vysvětlivky: 

Kategorie (celkem 10): OW, DF, GW, GL + A až F 

Skupiny disciplíny (sloupce vpravo): T&F – disciplíny v poli, CE – víceboje, RR – silniční běhy, RW – chůze 

Kategorie Skupina soutěží | soutěže T&F CE RR RW 

OW 

Olympijské hry x x x x 

Mistrovství světa x x x x 

DF Finále Diamantové ligy  x       

GW 

Halové mistrovství světa  x x     

Mistrovství světa v přespolním běhu (závod dospělých) x       

Mistrovství světa v půlmaratonu / v silničním běhu     x   

Mistrovství světa družstev v chůzi       x 

Mítinky Diamantové ligy (pouze disciplíny DL) x       

Světová kontinentální tour, zlatá úroveň (pouze kladivo) x    

Maratony oceněné platinovou známkou   x  

GL 

Silniční závody oceněné platinovou známkou 

(mimo maratony) 
  x  

Maratony oceněné zlatou známkou     x   

Kontinentální mistrovství dospělých venku x x x x 

Mítinky ve vícebojích a v chůzi WA 

Pozn.: ostatní závody v rámci „challenge“ jsou zařazeny podle kategorie 

příslušné soutěže (OH, MS, ME, národní šampionáty atd.). 

 x  x 

A 

Hry: Africké, Asijské, zemí Commonwealthu, Panamerické, 

Evropské, Jihoamerické 
x x x x 

Světová kontinentální tour, zlatá úroveň* x       

Světová kontinentální tour, stříbrná a bronzová úroveň 

(pouze kladivo a schválené WA) 
x       

Mítinky Diamantové ligy (doplňkové disciplíny s odměnami 

alespoň na 50 % úrovně DL) 
x       

Světová halová tour, zlatá úroveň* x       
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Kategorie Skupina soutěží | soutěže T&F CE RR RW 

Silniční běhy oceněné zlatou známkou (mimo maratony)     x   

Maratony oceněné stříbrnou a elitní známkou     x   

Kontinentální halové mistrovství x x     

Kontinentální mistrovství v chůzi a maratonu 

(nejsou-li součástí hlavního kontinentálního mistrovství) 
     x x 

B 

Silniční běhy oceněné stříbrnou a elitní známkou 

(mimo maratony) 
    x   

Maratony oceněné bronzovou známkou     x   

Univerziáda; regionální mistrovství a hry první třídy 

(Frankofonní hry, Iberoamerické mistrovství, Hry Střední 

Ameriky a Karibiku, Balkánské mistrovství) 

x x x x 

Světová kontinentální tour, stříbrná úroveň* x     

Světová kontinentální tour, bronzová úroveň 

(pouze kladivo a schválené WA) 
x       

Kontinentální mistrovství druhé třídy 

(superliga ME družstev) 
x x x  

Národní mistrovství dospělých: disciplíny na dráze a v poli, 

víceboje, maraton a chůze 20/35**/50 km 
x x x x 

C 

Světová atletická série, juniorské soutěže a závody 

(MS do 19 let, MS v přespolním běhu, MS družstev 

v chůzi) 

x x   x 

Světová kontinentální tour, bronzová úroveň* x x   x 

Světová halová tour, stříbrná úroveň* x x   x 

Mítinky ve vícebojích pod kontinentální asociací  x   

Silniční běhy oceněné bronzovou známkou 

(mimo maratony) 
    x   

Kontinentální mistrovství a poháry třetí třídy (mistrovství 

do 22 let, 1. liga ME družstev, EP ve vrzích, EP v běhu na 

10 000 m) a ve vedlejších disciplínách  

x x x x 

Regionální soutěže (Arabské mistrovství, Středomořské 

hry) a armádní světové hry 
x x x x 

1. divize univerzitního mistrovství USA [NCAA] x x     
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Kategorie Skupina soutěží | soutěže T&F CE RR RW 

D 

Regionální hry, mistrovství a poháry třetí třídy 

(pouze první a dospělé divize) 
x x x x 

Světová halová tour, bronzová úroveň* x x   x 

Mítinky pod kontinentální asociací 

(mimo světovou kontinentální tour) 
x      

Halové mítinky ve vícebojích pod kontinentální asociací  x   

Kontinentální mistrovství čtvrté třídy (mistrovství do 19 let, 

1. divize mistrovství klubů, 2. liga ME družstev) 
x x x x 

Tradiční mezinárodní soutěže, přihlášené a schválené od 

kontinentální asociace (např. Finnkampen, mistrovství 

pobaltských zemí) 

x x   x 

Národní mistrovství dospělých (v hale v hlavních 

disciplínách, venku ve vedlejších disciplínách)  
x x x x 

Olympijské hry mládeže x     x 

E 

Mezinárodní utkání, schválené Světovou atletikou či 

kontinentální asociací 
x x   x 

Vybrané národní mítinky a soutěže, schválené členskou 

federací a Světovou atletikou 
x x   x 

Ostatní mezinárodní maratony, včetně oceněných 

známkami (změřené a certifikované) 
    x   

Ostatní mezinárodní půlmaratony a silniční běhy, včetně 

oceněných známkami (změřené a certifikované) 
    x   

1. divize halového univerzitního mistrovství USA [NCAA] x x     

Kontinentální mistrovství do 17 let x     x 

Evropský olympijský festival mládeže x     x  

F Mítinky pod národní federací  x x   x 

Vysvětlivky: 

* Pouze disciplíny, za něž se udělují oficiální odměny (prize money) v souladu s pravidly tour.  

** Od 10. srpna 2021 se stane hlavní disciplínou (Main Event) 35 km místo dosavadních 50 km v této skupině 

disciplín (Event Group), přičemž změna se použije zpětně od začátku žebříčkového období (Ranking Period). 
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2. DISCIPLÍNY 
NA DRÁZE A V POLI 
(TRACK & FIELD EVENTS) 

2.1. METODIKA ŽEBŘÍČKU 
V platnosti od 1. ledna 2021. 

Základ žebříčku tvoří dvě hlavní části: body za dosažený výkon (Result Score) a body za 

umístění (Placing Score). Prostým součtem získáme body atleta za každý závod 

(Performance Score). 

BODY ZA ZÁVOD = BODY ZA VÝKON + BODY ZA UMÍSTĚNÍ 

(PERFORMANCE SCORE = RESULT SCORE + PLACING SCORE) 

Atletické výkony je možné hodnotit v soutěžích všech typů – od amatérských až po elitní 

mezinárodní úroveň. Výsledky však musí být v souladu s platnými pravidly a předpisy WA. 

WA, kontinentální asociace nebo členské federace musí výsledky oficiálně schválit. 

2.2. BODY ZA VÝKON  
(RESULT SCORE) 

a. Body za výkon (Result Score) se počítají pomocí aktuálních Bodovacích tabulek 

IAAF (IAAF Scoring Tables), tzv. maďarských tabulek, které sestavil Dr. Bojidar Spiriev 

a naleznete je zde. 

b. Dle okolního prostředí soutěže se určí, zda se použijí maďarské tabulky pro halové 

nebo venkovní soutěže. 

c. Pro disciplíny, které nejsou zahrnuty v aktuální verzi maďarských tabulek, existují 

speciální bodovací tabulky sestavené v plném souladu s maďarskými tabulkami. 

d. Světový žebříček zohledňuje pouze výkony, jichž bylo dosaženo v soutěžích 

organizovaných podle pravidel atletiky. 

e. Výkony s nářadím a náčiním určeným pro mládežnické věkové kategorie (překážkové 

běhy, vrhy a hody) v žebříčku nejsou zahrnuty. 

f. Mezičasy ze závodu se atletům nepočítají jako dosažené výkony, a proto nejsou 

součástí světového žebříčku. 

g. Body za výkon (Result Score) mohou být upraveny na základě následujících faktorů:  

o Větrné podmínky  

o Nejlepší skok s dovolenou podporou větru (Best Legal Jump, BLJ) 

 

  

https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information#collapsescoring-tables
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2.2.1. KOREKCE VLIVU VĚTRU (WIND READING)  

a. Žebříček obsahuje také výkony dosažené s nedovolenou podporou větru (po korekci). 

Pro solidní sestavení žebříčku je zohledněn nejen vítr do zad (více než 2 m/s), ale i 

protivítr. 

b. Bodové úpravy podle síly větru se provádějí v následujících disciplínách:  

o 100 m 

o 200 m 

o 100 m překážek 

o 110 m překážek 

o Skok daleký 

o Trojskok 

c. Definovali jsme „Systém korekce vlivu větru“ (Wind Modification System, viz tab. 2.1), 

na jehož základě se upraví body za výkon (Result Score) v závislosti na síle a směru 

větru. Při protivětru se body přičítají, při nedovolené podpoře větru se odečítají a při 

síle větru mezi 0 až +2,0 m/s nedochází k žádné korekci. Bodové odečty proto začínají 

na 2,1 m/s a přípočty na -0,1 m/s. Vítr o rychlosti 1 m/s odpovídá 6 bodům 

v maďarských tabulkách (IAAF Scoring Tables). Základní hodnoty jsou v tabulce níže, 

pro výpočet dalších se použije přepočet: ±0,6 za každých ±0,1 m/s. Např. při +2,5 m/s 

= -15 bodů, při -1,1 m/s = +6,6 bodu. Pokud není u vyjmenovaných disciplín k dispozici 

údaj o rychlosti větru (NWI), odečte se od hodnocení výkonu 30 bodů. 

Tabulka 2.1. „Systém korekce vlivu větru“ pro krátké sprinty, překážky a horizontální skoky (příklady) 

VÍTR DO ZAD  PROTIVÍTR  

+4 m/s -24 b -4 m/s +24 b 

+3 m/s -18 b -3 m/s +18 b 

+2 m/s -0 b -2 m/s +12 b 

+1 m/s -0 b -1 m/s +6 b 

+0 m/s -0 b -0 m/s +0 b 

2.2.2. NEJLEPŠÍ SKOK S DOVOLENOU PODPOROU VĚTRU (BEST LEGAL JUMP) 

Je-li při skoku dalekém nebo trojskoku konečný výsledek s nedovolenou podporou větru, pak 

lze nejlepší regulérní výkon (výkon s podporou 2,0 m/s a nižší) použít pro body do žebříčku, 

jsou-li body za výkon (Result Score) v tomto případě vyšší. Např. atlet skočí do dálky 874 cm 

s větrem +3,0 m/s (1300-18=1282 bodů), což je méně než 867 cm s větrem 0 až +2 m/s (1284 

bodů) nebo třeba 864 cm s protivětrem -1,0 m/s (1278+6=1284 bodů). 
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2.3. BODY ZA UMÍSTĚNÍ  
(PLACING SCORE) 

a. Body za umístění (Placing Score) se udělují atletům za pořadí v soutěži. 

b. Soutěže jsou rozděleny do kategorií (Category), v nichž se body za umístění (Placing 

Scores) liší. Pro účely bodů za umístění existuje 10 různých kategorií podle úrovně a 

významu soutěže. Kategorie „OW“ označuje soutěže na nejvyšší úrovni a uděluje se 

za ni nejvíce bodů. Například body za umístění na Mistrovství světa nebo Olympijských 

hrách jsou mnohem vyšší než body na jakékoli jiné soutěži. Viz tabulky 2.2-2.5 a 

kapitola 2.4 – Kategorie soutěží. 

c. Body za umístění (Placing Scores) mohou být uděleny pouze za finálové umístění 

v daných soutěžích. V rozbězích/kvalifikacích, čtvrtfinále, semifinále získávají atleti 

pouze body za výkon (Result Scores), nikoli za umístění. Výjimkou jsou kategorie 

„OW“, „DF“, „GW“ a „GL“, kde atlet obdrží body za umístění i v kole před finále. 

d. V určitých případech může být bodování umístění (Placing Scores) odlišné v rámci 

jedné skupiny disciplín, v závislosti na tom, zda se jedná o hlavní či vedlejší disciplínu 

(Main Event / Similar Event). 

e. V případě přespolního běhu, kde existují značné rozdíly mezi tratěmi, se atletům udělují 

přímo body za závod (Performance Scores). 

f. Při kontinentálních a národních mistrovstvích mohou získat body za umístění (Placing 

Scores) pouze „domácí“ atleti, tj. reprezentanti členské federace kontinentální 

asociace, respektive členové federace pořádající dané národní mistrovství. Atleti z jiné 

federace či kontinentu jsou považováni za mimosoutěžní účastníky (OC) a získávají 

pouze body za výkon (Result Scores) bez ohledu na umístění uvedeném v oficiálních 

výsledcích soutěže. 

g. Pokud soutěž spadá do více kategorií, je každému atletovi přičteno nejvyšší možné 

bodové ohodnocení za umístění (Placing Score) napříč klasifikacemi. 

2.3.1. SKUPINY DISCIPLÍN NA DRÁZE A V POLI 

(MIMO BĚHY NA 5000 M, 10 000 M A 3000 M PŘEKÁŽEK) 

Body za umístění (Placing Scores) pro skupiny disciplín (Event Group) na dráze a v poli (mimo 

běhy na 5000 m, 10 000 m a 3000 m překážek) jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Body za umístění se v zásadě udělují za pořadí ve finále soutěže, nicméně v kategoriích OW, 

DF, GW a GL i za poslední kolo před finále (do 16., respektive 12. místa). Viz tab. 2.2–2.4. 

Tabulka 2.2. Body za umístění ve finále soutěže 

Místo OW DF GW GL A B C D E F 

1. 350 240 200 170 140 100 60 40 25 15 

2. 310 210 170 145 120 80 50 35 21 10 

3. 280 185 150 130 110 70 45 30 18 5 

4. 250 170 140 120 100 60 40 25 15  

5. 230 155 130 110 90 55 35 22 12  

6. 215 145 120 100 80 50 30 19 10  

7. 200 135 110 90 70 45 27 17   
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8. 185 125 100 80 60 40 25 15   

9. 130 90 70 60       

10. 120 80 60 50       

11. 110 70 50 45       

12. 100 60 45 40       

13. 95          

14. 90          

15. 85          

16. 80          

 

Tabulka 2.3. Body za umístění v kole před finále, je-li ve finále maximálně 9 atletů 

Místo OW DF GW GL 

Kvalifikován (Q/q) do finále 140 95 80 70 

9.* 130* 90* 70* 60* 

10. 120 80 60 50 

11. 110 70 50 45 

12. 100 60 45 40 

13. 85    

14. 80    

15. 75    

16. 70    

* Nekvalifikován do finále 

Tabulka 2.4. Body za umístění v kole před finále, je-li ve finále 10 a více atletů 

Místo OW DF GW GL 

Kvalifikován (Q/q) do finále 100 65 50 40 

11.* 95* 55* 40* 35* 

12.* 90* 50* 35* 30* 

13.* 85*    

14.* 80*    

15.* 75*    

16.* 70*    

* Nekvalifikován do finále  

2.3.2. SKUPINY DISCIPLÍN BĚH NA 5000 M A 3000 M PŘEKÁŽEK 

Body za umístění (Placing Scores) ve skupinách disciplín (Event Groups) 5000 metrů a 3000 

metrů překážek se od ostatních disciplín liší tím, že v těchto skupinách disciplín jsou pro 

zařazení do žebříčku požadovány pouze tři výkony (místo standardních pěti). 

Body za umístění se v zásadě udělují za pořadí ve finále soutěže, s výjimkou kategorií OW, 

DF, GW a GL, kde i za poslední kolo před finále (do 16., respektive 12. místa). Viz tabulky 

2.5– 2.8. 
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Tabulka 2.5. Body za umístění na 5000 m a 3000 m př. ve finále soutěže 

Místo OW DF GW GL A B C D E F 

1. 290 210 180 150 100 70 50 35 20 12 

2. 260 185 160 135 90 60 40 27 16 7 

3. 230 160 140 120 80 50 35 22 12 4 

4. 210 145 120 105 70 45 30 19 10  

5. 190 130 110 90 60 40 26 16 9  

6. 175 120 100 80 50 35 23 14 8  

7. 165 110 90 70 45 30 20 12   

5. 155 100 80 60 40 25 18 10   

9. 110 70 55 45       

10. 100 60 45 40       

11. 90 55 40 35       

12. 80 50 35 30       

13. 75          

14. 70          

15. 65          

16. 60          

 
Tabulka 2.6. Body za umístění na 5000 m a 3000 m př., v kole před finále v kategorii OW 

Místo OW 

Kvalifikován (Q/q) do finále 80 

10-13.* 75* 

14.* 70* 

15.* 65* 

16.* 60* 

* Nekvalifikován do finále  

 
Tabulka 2.7. Body za umístění na 5000 m a 3000 m př., v kole před finále, je-li ve finále max. 9 atletů 

Místo DF GW GL 

Kvalifikován (Q/q) do finále 80 60 70 

9.* 70* 55* 60* 

10. 60 45 50 

11. 55 40 45 

12. 50 35 40 

* Nekvalifikován do finále    

 
Tabulka 2.8. Body za umístění na 5000 m a 3000 m př., v kole před finále, je-li ve finále 10 a více atletů 

Místo DF GW GL 

Kvalifikován (Q/q) do finále 50 35 30 

11.* 45* 30* 25* 

12.* 40* 25* 20* 

* Nekvalifikován do finále    
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2.3.3. SKUPINA BĚH NA 10 000 METRŮ 

Body za umístění (Placing Scores) ve skupině disciplíny (Event Group) běhu na 10 000 metrů 

se mírně liší od ostatních disciplín, neboť v této skupině disciplín jsou pro zařazení do žebříčku 

vyžadovány pouze dva výkony (místo standardních pěti). 

Pro zdůraznění hlavní disciplíny v této skupině existují různé bodovací tabulky za umístění 

v běhu na 10 000 metrů (Main Event), a ve vedlejších disciplínách (Similar Events) – v běhu 

na 5000 metrů na dráze* a při mistrovství světa v přespolním běhu, kde se s ohledem na 

zásadní rozdíly v povaze tratí udělují atletům přímo body za závod (Performance Scores). Viz 

tabulky 2.9 až 2.11. 

*Poznámka: Pokud se běh na 5000 metrů na dráze počítá jako hlavní disciplína, pak je 

bodování výkonu prováděno dle tabulek 2.5. až 2.8. 

Tabulka 2.9. Body za umístění na 10 000 m 

Místo OW DF GW GL A B C D E F 

1. 270 175 140 110 80 60 45 30 20 10 

2. 240 150 120 90 70 50 38 22 14 6 

3. 215 135 105 75 60 45 32 18 10 3 

4. 195 120 90 65 50 40 26 16 8  

5. 175 105 80 55 45 35 22 14 7  

6. 160 95 70 50 40 30 19 12 6  

7. 150 85 60 45 35 25 17 11   

8. 140 75 50 40 30 20 15 10   

9. 95 50 40 30       

10. 85 40 32 25       

11. 75 35 27 22       

12. 65 30 24 20       

13. 60          

14. 55          

15. 50          

16. 40          

 
Tabulka 2.10. Bod za umístění na 5000 m, jde-li o vedlejší disciplínu 

Místo OW DF GW GL A B C 

1. 95 70 60 45 30 20 10 

2. 85 60 50 38 22 14 6 

3. 75 50 45 32 18 10 3 

4. 65 45 40 26 16 8  

5. 55 40 35 22 14 7  

6. 50 35 30 19 12 6  

7. 45 30 25 17 11   
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8. 40 25 20 15 10   

9. 35       

10. 30       

11. 25       

12. 20       

 

Tabulka 2.11. Body za závod na mistrovství světa v přespolním běhu, dospělí / junioři 

ZÁVOD DOSPĚLÝCH ZÁVOD JUNIORŮ 

1. 1300 9. 1070 17. 1041 1. 1105 

2. 1280 10. 1066 18. 1038 2. 1085 

3. 1260 11. 1062 19. 1035 3. 1070 

4. 1240 12. 1058 20. 1032 4. 1060 

5. 1220 13. 1054 21. 1029 5. 1050 

6. 1200 14. 1050 22. 1026 6. 1040 

7. 1180 15. 1047 23. 1023 7. 1035 

8. 1160 16. 1044 24. 1020 8. 1030 

 

2.4. KATEGORIE SOUTĚŽÍ 
Body za umístění se udělují dle příslušné kategorie soutěže následovně: 

a. WA má výlučné právo určit, do jaké kategorie je soutěž zařazena. Kategorizace soutěží 

pod hlavičkou kontinentální asociace –šampionáty, hry a mítinky pro zvané (invitation 

meetings) – probíhá po dohodě s příslušnou kontinentální asociací. Některé mítinky 

pod hlavičkou národní federace (jiné než národní mistrovství dospělých) budou 

zařazeny do kategorie E na návrh členské federace a po dohodě s WA. Všechny 

ostatní mítinky pod hlavičkou národní federace jsou zařazeny do kategorie F. 

b. Během jednoho kalendářního roku může členská federace udělit body za umístění dle 

níže uvedené kategorizace pouze z jednoho národního mistrovství dospělých. Pokud 

členská federace organizuje více než jedno národní mistrovství nebo rovnocenný typ 

soutěže (např. kvalifikace na mezinárodní šampionáty) v jakékoli disciplíně během 

kalendářního roku, pak se první taková soutěž považuje za národní mistrovství, pokud 

členská federace neinformuje před začátkem sezóny Světovou atletiku jinak. 

c. Níže uvedenou kategorii – a tedy odpovídající body za umístění – získají pouze 

disciplíny, které se konají primárně pro účely soutěže, pro kterou byla příslušná 

kategorie udělena. Mimořádné nebo doplňkové disciplíny (vložené závody), národní 

nebo mládežnické disciplíny během mezinárodních mítinků atd. se považují za 

kategorii F bez ohledu na kategorii hlavní soutěže, během níž se konají. (Například do 

kategorie F budou patřit disciplíny v předprogramu mezinárodních mítinků jako Zlatá 

tretra nebo Memoriál Josefa Odložila, které jinak jsou ve vyšších kategoriích.) 
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Tabulka 2.12. Kategorie soutěží 

KATEGORIE SOUTĚŽ | SKUPINA SOUTĚŽÍ 

OW Olympijské hry 
Mistrovství světa 

DF Finále Diamantové ligy 

GW Halové mistrovství světa 
Mistrovství světa v přespolním běhu (závod dospělých) 
Mítinky Diamantové ligy (pouze disciplíny DL) 
Světová kontinentální tour, zlatá úroveň (pouze kladivo)] 

GL Kontinentální mistrovství dospělých venku 

A Hry: Africké, Asijské, zemí Commonwealthu, Panamerické, Evropské, Jihoamerické 
Světová kontinentální tour, zlatá úroveň* 
Světová kontinentální tour, stříbrná a bronzová úroveň  
 (pouze kladivo a schválené WA) 
Mítinky Diamantové ligy 
 (doplňkové disciplíny s odměnami alespoň na 50 % úrovně DL) 
Světová halová tour, zlatá úroveň* 
Kontinentální halové mistrovství 

B Univerziáda; regionální mistrovství a hry první třídy (Frankofonní hry, Iberoamerické 
 mistrovství, Hry Střední Ameriky a Karibiku, Balkánské mistrovství) 
Světová kontinentální tour, stříbrná úroveň* 
Světová kontinentální tour, bronzová úroveň (pouze kladivo a schválené WA) 
Kontinentální mistrovství druhé třídy (superliga ME družstev) 
Národní mistrovství dospělých venku 

C Světová atletická série, juniorské soutěže a závody 
 (MS do 19 let, MS v přespolním běhu, MS družstev v chůzi) 
Světová kontinentální tour, bronzová úroveň* 
Světová halová tour, stříbrná úroveň* 
Kontinentální mistrovství a poháry třetí třídy (mistrovství do 22 let, 1. liga ME družstev, 
 EP ve vrzích, EP v běhu na 10 000 m) a ve vedlejších disciplínách  
Regionální soutěže (Arabské mistrovství, Středomořské hry) a armádní světové hry 
1. divize univerzitního mistrovství USA [NCAA] 

D Regionální hry, mistrovství a poháry třetí třídy (pouze první a dospělé divize) 
Světová halová tour, bronzová úroveň* 
Mítinky pod kontinentální asociací (mimo světovou kontinentální tour) 
Kontinentální mistrovství čtvrté třídy  
 (mistrovství do 19 let, 1. divize mistrovství klubů, 2. liga ME družstev) 
Tradiční mezinárodní soutěže, přihlášené a schválené od kontinentální asociace 
 (např. Finnkampen, mistrovství pobaltských zemí) 
Národní mistrovství dospělých 
 (v hale v hlavních disciplínách, venku ve vedlejších disciplínách)  
Olympijské hry mládeže 

E Mezinárodní utkání, schválené Světovou atletikou či kontinentální asociací 
Vybrané národní mítinky a soutěže, schválené členskou federací a Světovou atletikou 
1. divize halového univerzitního mistrovství USA [NCAA] 
Kontinentální mistrovství do 17 let 
Evropský olympijský festival mládeže 

F Mítinky pod národní federací 

Vysvětlivky: 

* Pouze disciplíny, za něž se udělují oficiální odměny (prize money) v souladu s pravidly tour. 
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2.5. BODY ZA ZÁVOD 
(PERFORMANCE SCORE) 
Body za závod (Performance Score) se vypočítají součtem bodů za výkon (Result Score) a 

bodů za umístění (Placing Score): 

Body za závod = body za výkon + body za umístění 

2.6. SKUPINY DISCIPLÍN, 
HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ DISCIPLÍNY 
(EVENT GROUPS, MAIN/SIMILAR EVENTS) 
Žebříčky disciplín na dráze a v poli (Track & Field Event Rankings) se sestavují v 36 skupinách 

disciplín (Event Groups), přičemž pro každou skupinu existuje zvláštní žebříček (Event 

Rankings). Atleti mohou být zařazeni do žebříčku ve všech skupinách disciplín, ve kterých 

dosáhnou dostatečného počtu výkonů. 

Tabulka 2.13. Skupiny disciplín na dráze a v poli 

Číslo 
Skupina 
disciplíny 

Hlavní disciplína Vedlejší disciplíny 

1. 100 m (muži) 100 m 50 m, 55 m a 60 m 

2. 200 m (muži) 200 m 200 m v hale 

3. 400 m (muži) 400 m 
300 m, 300 m v hale, 400 m v hale, 500 m, 500 m 

v hale 

4. 800 m (muži) 800 m 
600 m, 600 m v hale, 800 m v hale, 1000 m, 

1000 m v hale 

5. 1500 m (muži) 1500 m 
1500 m v hale, 1 míle, 1 míle v hale, 2000 m, 

2000 m v hale 

6. 5000 m (muži) 5000 m 
3000 m, 3000 m v hale, 2 míle, 2 míle v hale, 

5000 m v hale 

7. 10 000 m (muži) 10 000 m 5000 m, přespolní běh (pouze MS v krosu) 

8. 110 m př. (muži) 110 m překážek 50 m př., 55 m př. a 60 m př. 

9. 400 m př. (muži) 400 m překážek - 

10. 3000 m př. (muži) 3000 m překážek 2000 m př. 

11. Výška (muži) skok vysoký skok vysoký v hale 
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Číslo 
Skupina 
disciplíny 

Hlavní disciplína Vedlejší disciplíny 

12. Tyč (muži) skok o tyči skok o tyči v hale 

13. Dálka (muži) skok daleký skok daleký v hale 

14. Trojskok (muži) trojskok trojskok v hale 

15. Koule (muži) vrh koulí vrh koulí v hale 

16. Disk (muži) hod diskem - 

17. Kladivo (muži) hod kladivem - 

18. Oštěp (muži) hod oštěpem - 

19. 100 m (ženy) 100 m 50 m, 55 m a 60 m 

20. 200 m (ženy) 200 m 200 m v hale 

21. 400 m (ženy) 400 m 
300 m, 300 m v hale, 400 m v hale, 500 m, 500 m 

v hale 

22. 800 m (ženy) 800 m 
600 m, 600 m v hale, 800 m v hale, 1000 m, 

1000 m v hale 

23. 1500 m (ženy) 1500 m 
1500 m v hale, 1 míle, 1 míle v hale, 2000 m, 

2000 m v hale 

24. 5000 m (ženy) 5000 m 
3000 m, 3000 m v hale, 2 míle, 2 míle v hale, 

5000 m v hale 

25. 10 000 m (ženy) 10 000 m 5000 m, přespolní běh (pouze MS v krosu) 

26. 100 m př. (ženy) 100 m překážek 50 m př., 55 m př. a 60 m př. 

27. 400 m př. (ženy) 400 m překážek - 

28. 3000 m př. (ženy) 3000 m překážek 2000 m př. 

29. Výška (ženy) skok vysoký skok vysoký v hale 

30. Tyč (ženy) skok o tyči skok o tyči v hale 

31. Dálka (ženy) skok daleký skok daleký v hale 

32. Trojskok (ženy) trojskok trojskok v hale 

33. Koule (ženy) vrh koulí vrh koulí v hale 

34. Disk (ženy) hod diskem - 
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Číslo 
Skupina 
disciplíny 

Hlavní disciplína Vedlejší disciplíny 

35. Kladivo (ženy) hod kladivem - 

36. Oštěp (ženy) hod oštěpem - 

2.7. POŽADOVANÝ POČET 

BODOVANÝCH ZÁVODŮ 
Aby mohl být atlet zařazen do žebříčku, musí absolvovat dostatečný počet bodovaných závodů 

(Performance Scores), přičemž část z nich musí být v hlavní disciplíně (Main Event). Minimální 

počty se mohou v jednotlivých skupinách disciplín lišit (viz tabulka 2.13 a následující přehled). 

2.7.1. MINIMÁLNÍ POČET BODOVANÝCH ZÁVODŮ 

• Ve všech skupinách disciplín (Event Groups), s výjimkou běhů na 5000 m, 10 000 m a 3000 m 

překážek mužů a žen (č. 6, 7, 10 a č. 24, 25, 28, viz tab. 2.13), je třeba dosáhnout minimálně 

pěti (5) bodovaných závodů (Performance Scores). 

• Ve skupinách disciplín (Event Groups) 5000 m a 3000 m překážek mužů a žen (č. 6, 10 a 

č. 24, 28, viz tab. 2.13) je třeba dosáhnout minimálně tří (3) bodovaných závodů (Performance 

Scores). 

• Ve skupině disciplíny (Event Group) 10 000 m mužů a žen (č. 7 a č. 25, viz tab. 2.13) je třeba 

dosáhnout minimálně dvou (2) bodovaných závodů (Performance Scores). 

2.7.2. MINIMÁLNÍ POČET BODOVANÝCH ZÁVODŮ V HLAVNÍ DISCIPLÍNĚ 

• Ve všech skupinách disciplín (Event Groups), s výjimkou běhů na 5000 m, 10 000 m a 3000 m 

překážek mužů a žen (č. 6, 7, 10 a č. 24, 25, 28, viz tab. 2.13), je třeba dosáhnout v hlavní 

disciplíně minimálně tří (3) bodovaných závodů (Performance Scores). 

• Ve skupinách disciplín (Event Groups) 5000 m a 3000 m překážek mužů a žen (č. 6, 10 a 

č. 24,28, viz tab. 2.13) je třeba dosáhnout v hlavní disciplíně minimálně dvou (2) bodovaných 

závodů (Performance Scores). 

• Ve skupině disciplíny (Event Group) 10 000 m mužů a žen (č. 7 a č. 25, viz tab. 2.13) je třeba 

dosáhnout v hlavní disciplíně minimálně jednoho (1) bodovaného závodu (Performance 

Scores). 
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2.8. ŽEBŘÍČKOVÉ OBDOBÍ 
(RANKING PERIOD) 
2.8.1. DISCIPLÍNY NA DRÁZE A V POLI, S VÝJIMKOU 10 000 M 

V každém žebříčku zveřejněném před 12. srpnem 2021 se berou v úvahu pouze ty body za 

závod (Performance Scores), které atlet získal od 30. června 2019, s výjimkou období mezi 

6. dubnem a 30. listopadem 2020, kdy byl pozastavený žebříček a žádný výkon do něj nebyl 

započítáván. V žebříčcích publikovaných 10. srpna 2021 a později, jsou brány v potaz jen body 

za závody (Performance Scores) získané atletem v 12měsíčním období aktivního žebříčku. 

Není do něj zahrnuto období pozastaveného žebříčku od 6. dubna do 30. listopadu 2020. 

Před Olympijskými hrami v Tokiu je začátek žebříčkového období prodloužen na 30. 6. 2019. 

Po skončení OH už se bere v potaz 12měsíční období, nadále se do něj nezapočítává období 

pozastaveného žebříčku od 6. 4. do 30. 11. 2020 (tj. až do 30. 11. 2021 se připočítává 

adekvátní období před 6. 4. 2020). 

2.8.2. BĚH NA 10 000 M 

V každém žebříčku zveřejněném před 12. srpnem 2021 se berou v úvahu pouze ty body za 

závod (Performance Scores), které atlet získal od 1. ledna 2019, s výjimkou období mezi 6. 

dubnem a 30. listopadem 2020, kdy byl pozastavený žebříček a žádný výkon do něj nebyl 

započítáván. V žebříčcích publikovaných 10. srpna 2021 a později, jsou brány v potaz jen body 

za závody (Performance Scores) získané atletem v 18měsíčním období aktivního žebříčku. 

Není do něj zahrnuto období pozastaveného žebříčku od 6. dubna do 30. listopadu 2020. 

Před Olympijskými hrami v Tokiu je začátek žebříčkového období prodloužen na 1. 1. 2019. 

Po skončení OH už se bere v potaz 18měsíční období, nadále se do něj nezapočítává období 

pozastaveného žebříčku od 6. 4. do 30. 11. 2020 (tj. až do 30. 5. 2022 se připočítává adekvátní 

období před 6. 4. 2020). 

2.8.3. NADHODNOCOVÁNÍ 

Aby nedocházelo k nadhodnocování, soutěže v kategoriích OW a DF budou ve všech 

skupinách disciplín (Event Groups) do žebříčku zařazeny pouze jednou, bez ohledu na 

pravidlo o 12 a 18 měsících. Např. body za Mistrovství světa v atletice 2019 budou z žebříčku 

vyřazeny, jakmile budou zapracovány výsledky z Olympijských her 2020. 

2.8.4. KONTINENTÁLNÍ MISTROVSTVÍ DOSPĚLÝCH 

Aby byly v žebříčku zahrnuty výkony dosažené na venkovním kontinentálním mistrovství 

dospělých, započítají se body z posledního ročníku šampionátu bez ohledu na to, zda spadají 

do žebříčkového období dané disciplíny (Events’ Ranking Period), s tím, že se šampionát 

musel uskutečnit ve třech kalendářních letech před vydáním žebříčku. Např. body za 

Mistrovství Evropy 2018 budou v žebříčku Evropanů ještě po celý rok 2021, v roce 2022 už 

nikoli. 
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2.9. BONUS ZA SVĚTOVÝ 
REKORD 
Pokud atlet překoná nebo vyrovná světový rekord, obdrží bonusové body jako zvláštní 

odměnu. Tyto bonusové body za světový rekord se přičítají k bodovému průměru ze závodů 

(average of the Performance Scores) a zvyšují tak body do žebříčku (Ranking Score). 

Bonusové body se udělují za každý světový rekord, jehož atlet dosáhl v žebříčkovém období 

bez ohledu na to, zda je tento výkon zařazen do žebříčku. 

Bonusové body za světový rekord se udělují následovně: 

a. Hlavní disciplíny: 

o nový světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 20 bonusových bodů 

o vyrovnaný světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 10 bonusových 

bodů 

b. Vedlejší disciplíny:  

o nový světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 10 bonusových bodů 

o vyrovnaný světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 5 bonusových 

bodů 

 

2.10. BONUS ZA NEJLEPŠÍ 
VÝKONY PŘI DIAMANTOVÉ LIZE 
(DIAMOND LEAGUE BEST PERFORMING 

ATHLETE BONUS) 
Jeden muž a jedna žena v každé skupině disciplín – sprinty, překážky, běhy, skoky a vrhy/hody 

– obdrží 10 bonusových bodů přičtených k průměru bodovaných závodů (average of 

Performance Scores). 
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2.11. BODY DO ŽEBŘÍČKU 
(RANKING SCORE) 

a. Postavení v žebříčku (Ranking) je založeno na bodech do žebříčku (Ranking Score). 

Atleti se v disciplíně (Event Ranking) řadí podle svých bodů do žebříčku (Ranking 

Score). 

b. Body do žebříčku (Ranking Score) jsou průměrem všech bodovaných závodů 

(average of the Performance Scores). 

c. Aby mohl být atlet zařazen do žebříčku, musí absolvovat dostatečný počet bodovaných 

závodů (Performance Scores), přičemž část z nich musí být v hlavní disciplíně (Main 

Event). Atleti, kteří neabsolvují dostatečný počet závodů, tím nemají platné body do 

žebříčku (Ranking Score) a nejsou tak způsobilí pro zařazení do žebříčku. Podrobnosti 

o jednotlivých skupinách disciplín (Event Group) naleznete v příslušných oddílech. 

d. Při počítání bodů do žebříčku (Ranking Score) jsou zohledňovány následující faktory:  

o Skupiny disciplín, hlavní a vedlejší disciplíny (Event Groups, Main/Similar 

Events) 

o Požadovaný počet bodovaných závodů pro zařazení do žebříčku 

o Žebříčkové období 

o Světové rekordy 

e. Určení pořadí v žebříčku při bodové shodě: 

V případě, že dva nebo více atletů mají stejné body do žebříčku (Ranking Score), 

pořadí se určí ve prospěch atleta s nejlepším jednotlivým výkonem (Performance 

Score). Pokud je nejlepší výkon také shodný, rozhoduje druhý nejlepší výkon atd. 

Pokud jsou všechny bodované výkony v žebříčku (Performance Scores) shodné, jde 

o remízu a atleti zůstávají na stejné pozici. 
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3. VÍCEBOJE 
(COMBINED EVENTS) 

3.1. METODIKA ŽEBŘÍČKU 
V platnosti od 1. ledna 2021. 

Základ žebříčku tvoří dvě hlavní části: body za dosažený výkon (Result Score) a body za 

umístění (Placing Score). Prostým součtem získáme body atleta za každý závod 

(Performance Score). 

BODY ZA ZÁVOD = BODY ZA VÝKON + BODY ZA UMÍSTĚNÍ 

(PERFORMANCE SCORE = RESULT SCORE + PLACING SCORE) 

Atletické výkony je možné hodnotit v soutěžích všech typů – od amatérských až po elitní 

mezinárodní úroveň. Výsledky však musí být v souladu s platnými pravidly a předpisy WA. 

WA, kontinentální asociace nebo členské federace musí výsledky oficiálně schválit. 

3.2. BODY ZA VÝKON 
(RESULT SCORE) 

a. Body za výkon (Result Score) se počítají pomocí aktuálních Bodovacích tabulek 

IAAF (IAAF Scoring Tables), tzv. maďarských tabulek, které sestavil Dr. Bojidar Spiriev 

a naleznete je zde. 

b. Dle okolního prostředí soutěže se určí, zda se použijí bodovací tabulky pro halové nebo 

venkovní soutěže. 

c. Světový žebříček zohledňuje pouze výkony, jichž bylo dosaženo v soutěžích 

organizovaných podle pravidel atletiky. 

d. Výkony s nářadím a náčiním určeným pro mládežnické věkové kategorie (překážkové 

běhy, vrhy a hody) v žebříčku nejsou zohledněny. 

e. Body za výkon (Result Score) mohou být upraveny na základě následujícího faktoru:  

o Větrné podmínky 

3.2.1. KOREKCE VLIVU VĚTRU (WIND READING)  

a. Žebříček obsahuje také výkony s nedovolenou podporou větru (po korekci). 

b. Pokud vítr v jedné z disciplín přesáhne +4,0 m/s a SOUČASNĚ průměr všech větrných 

údajů přesáhne +2,0 m/s, odečte se od hodnocení výkonu (Result Score) 24 bodů. 

c. Pokud není u některé z disciplín víceboje k dispozici údaj o rychlosti větru (NWI), 

odečte se od hodnocení výkonu 24 bodů. 

  

https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information#collapsescoring-tables
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3.3. BODY ZA UMÍSTĚNÍ 
(PLACING SCORE) 

a. Body za umístění (Placing Score) se udělují atletům za pořadí v soutěži. 

b. Soutěže jsou rozděleny do kategorií (Category), v nichž se body za umístění (Placing 

Scores) liší. Pro účely bodů za umístění existuje 10 různých kategorií podle úrovně a 

významu soutěže. Kategorie „OW“ označuje soutěže na nejvyšší úrovni a uděluje se 

za ni nejvíce bodů. Například body za umístění na Mistrovství světa nebo Olympijských 

hrách jsou mnohem vyšší než body na jakékoli jiné soutěži. Viz tabulka 3.1 a kapitola 

3.4 – Kategorie soutěží. 

c. Při kontinentálních a národních mistrovstvích mohou získat body za umístění (Placing 

Scores) pouze „domácí“ atleti, tj. reprezentanti členské federace kontinentální 

asociace, respektive členové federace pořádající dané národní mistrovství. Atleti z jiné 

federace či kontinentu jsou považováni za mimosoutěžní účastníky (OC) a získávají 

pouze body za výkon (Result Scores) bez ohledu na umístění uvedeném v oficiálních 

výsledcích soutěže. 

d. Pokud soutěž spadá do více kategorií, je každému atletovi přičteno nejvyšší možné 

bodové ohodnocení za umístění (Placing Score) napříč klasifikacemi. 

 
Tabulka 3.1. Body za umístění ve vícebojích 

Místo OW DF GW GL A B C D E F 

1. 270 175 140 110 80 60 45 30 20 10 

2. 240 150 120 90 70 50 38 22 14 6 

3. 215 135 105 75 60 45 32 18 10 3 

4. 195 120 90 65 50 40 24 16 8  

5. 175 105 80 55 45 35 22 14 7  

6. 160 95 70 50 40 30 19 12 6  

7. 150 85 60 45 35 25 17 11   

8. 140 75 50 40 30 20 15 10   

9. 95 50 35 30       

10. 85 40 30 25       

11. 75 35 24 20       

12. 45 30 18 15       

13. 40          

14. 55          

15. 50          

16. 46          
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3.4. KATEGORIE SOUTĚŽÍ 
Body za umístění se udělují dle příslušné kategorie soutěže následovně: 

a. WA má výlučné právo určit, do jaké kategorie je soutěž zařazena. Kategorizace soutěží 

pod hlavičkou kontinentální asociace – šampionáty, hry a mítinky pro zvané (invitation 

meetings) – probíhá po dohodě s příslušnou kontinentální asociací. Některé mítinky 

pod hlavičkou národní federace (jiné než národní mistrovství dospělých) budou 

zařazeny do kategorie E na návrh členské federace a po dohodě s WA. Všechny 

ostatní mítinky pod hlavičkou národní federace jsou zařazeny do kategorie F. 

b. Během jednoho kalendářního roku může členská federace udělit body za umístění dle 

níže uvedené kategorizace pouze z jednoho národního mistrovství dospělých. Pokud 

členská federace organizuje více než jedno národní mistrovství nebo rovnocenný typ 

soutěže (např. kvalifikace na mezinárodní šampionáty) v jakékoli disciplíně během 

kalendářního roku, pak se první taková soutěž považuje za národní mistrovství, pokud 

členská federace neinformuje před začátkem sezóny Světovou atletiku jinak. 

c. Níže uvedenou kategorii – a tedy odpovídající body za umístění – získají pouze 

disciplíny, které se konají primárně pro účely soutěže, pro kterou byla příslušná 

kategorie udělena. Mimořádné nebo doplňkové disciplíny (vložené závody), národní 

nebo mládežnické disciplíny během mezinárodních mítinků atd. se považují za 

kategorii F bez ohledu na kategorii hlavní soutěže, během níž se konají. 

 

Tabulka 3.2. Kategorie soutěží  

KATEGORIE SOUTĚŽ | SKUPINA SOUTĚŽÍ 

OW Olympijské hry 
Mistrovství světa 

GW Halové mistrovství světa 

GL Kontinentální mistrovství dospělých venku 
Mítinky ve vícebojích (pouze WA Permit) 

A Hry: Africké, Asijské, zemí Commonwealthu, Panamerické, Evropské, Jihoamerické 
Kontinentální halové mistrovství 

B Univerziáda; regionální mistrovství a hry první třídy (Frankofonní hry, Iberoamerické 
 mistrovství, Hry Střední Ameriky a Karibiku, Balkánské mistrovství) 
Kontinentální mistrovství druhé třídy (Superliga ME družstev) 
Národní mistrovství dospělých venku 

C Světová atletická série, juniorské soutěže (MS do 19 let) 
Kontinentální mistrovství a poháry třetí třídy (mistrovství do 22 let, 1. liga ME družstev) 
Mítinky ve vícebojích pod kontinentální asociací 
Regionální soutěže (Arabské mistrovství, Středomořské hry) a armádní světové hry 
1. divize univerzitního mistrovství USA [NCAA] 

D Regionální hry, mistrovství a poháry třetí třídy (pouze první a dospělé divize) 
Mítinky pod hlavičkou kontinentální asociace 
Kontinentální mistrovství čtvrté třídy (mistrovství do 19 let, 2. liga ME družstev) 
Tradiční mezinárodní soutěže, přihlášené a schválené od kontinentální asociace 
 (např. Finnkampen, mistrovství pobaltských zemí) 
Národní mistrovství dospělých v hale 

E Mezinárodní utkání, schválené Světovou atletikou či kontinentální asociací 
Vybrané národní mítinky a soutěže, schválené členskou federací a Světovou atletikou 
1. divize halového univerzitního mistrovství USA a Kanady [NCAA] 

F Mítinky pod hlavičkou národní federace 
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3.5. BODY ZA ZÁVOD 
(PERFORMANCE SCORE) 
Body za závod (Performance Score) se vypočítají součtem bodů za výkon (Result Score) a 

bodů za umístění (Placing Score): 

Body za závod = body za výkon + body za umístění 

3.6. SKUPINY DISCIPLÍN, 

HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ DISCIPLÍNY 
(EVENT GROUPS, MAIN/SIMILAR EVENTS) 
Žebříčky vícebojů (Combined Event Rankings) se sestavují ve 2 skupinách disciplín (Event 

Groups). 

Tabulka 3.3. Skupiny disciplín ve vícebojích 

Číslo Skupina disciplíny Hlavní disciplína Vedlejší disciplína 

1. Desetiboj (muži) desetiboj halový sedmiboj 

2. Sedmiboj (ženy) sedmiboj halový pětiboj 

3.7. POŽADOVANÝ POČET 
BODOVANÝCH ZÁVODŮ  
Aby mohl být atlet zařazen do žebříčku, musí absolvovat dostatečný počet bodovaných závodů 

(Performance Scores), přičemž část z nich musí být v hlavní disciplíně (Main Event). 

3.4.1. MINIMÁLNÍ POČET BODOVANÝCH ZÁVODŮ  

V obou skupinách disciplín (Event Groups) je třeba dosáhnout minimálně dvou (2) 

bodovaných závodů (Performance Scores). 

3.4.2. MINIMÁLNÍ POČET BODOVANÝCH ZÁVODŮ V HLAVNÍ DISCIPLÍNĚ 

V obou skupinách disciplín (Event Groups) je třeba dosáhnout v hlavní disciplíně minimálně 

jednoho (1) bodovaného závodu (Performance Scores). 
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3.8. ŽEBŘÍČKOVÉ OBDOBÍ 
(RANKING PERIOD) 

a. V každém žebříčku zveřejněném před 12. srpnem 2021 se berou v úvahu pouze ty 

body za závod (Performance Scores), které atlet získal od 1. ledna 2019, s výjimkou 

období mezi 6. dubnem a 30. listopadem 2020, kdy byl pozastavený žebříček a žádný 

výkon do něj nebyl započítáván. V žebříčcích publikovaných 10. srpna 2021 a později, 

jsou brány v potaz jen body za závody (Performance Scores) získané atletem 

v 18měsíčním období aktivního žebříčku. Není do něj zahrnuto období 

pozastaveného žebříčku od 6. dubna do 30. listopadu 2020. Před Olympijskými 

hrami v Tokiu je začátek žebříčkového období prodloužen na 1. 1. 2019. Po skončení 

OH už se bere v potaz 18měsíční období, nadále se do něj nezapočítává období 

pozastaveného žebříčku od 6. 4. do 30. 11. 2020 (tj. až do 30. 5. 2022 se připočítává 

adekvátní období před 6. 4. 2020). 

b. Aby nedocházelo k nadhodnocování, soutěže v kategoriích OW a DF budou ve všech 

skupinách disciplín (Event Groups) do žebříčku zařazeny pouze jednou, bez ohledu na 

pravidlo o 18 měsících. Např. body za Mistrovství světa v atletice 2019 budou 

z žebříčku vyřazeny, jakmile budou zapracovány výsledky z Olympijských her 2020. 

c. Aby byly v žebříčku zahrnuty výkony dosažené na venkovním kontinentálním 

mistrovství dospělých, započítají se body z posledního ročníku šampionátu bez 

ohledu na to, zda spadají do žebříčkového období dané disciplíny (Events’ Ranking 

Period), s tím, že se šampionát musel uskutečnit ve třech kalendářních letech před 

vydáním žebříčku. Např. body za Mistrovství Evropy 2018 budou v žebříčku Evropanů 

ještě po celý rok 2021, v roce 2022 už nikoli. 

3.9. BONUS ZA SVĚTOVÝ 

REKORD 
Pokud atlet překoná nebo vyrovná světový rekord, obdrží bonusové body jako zvláštní 

odměnu. Tyto bonusové body za světový rekord se přičítají k bodovému průměru ze závodů 

(average of the Performance Scores) a zvyšují tak body do žebříčku (Ranking Score). 

Bonusové body se udělují za každý světový rekord, jehož atlet dosáhl v žebříčkovém období 

bez ohledu na to, zda je tento výkon zařazen do žebříčku. 

Bonusové body za světový rekord se udělují následovně: 

a. Hlavní disciplíny: 

o nový světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 20 bonusových bodů 

o vyrovnaný světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 10 bonusových 

bodů 

b. Vedlejší disciplíny:  

o nový světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 10 bonusových bodů 

o vyrovnaný světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 5 bonusových 

bodů 
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3.10. BODY DO ŽEBŘÍČKU 
(RANKING SCORE) 

a. Postavení v žebříčku (Ranking) je založeno na bodech do žebříčku (Ranking Score). 

Atleti se v disciplíně (Event Ranking) řadí podle svých bodů do žebříčku (Ranking 

Score). 

b. Body do žebříčku (Ranking Score) jsou průměrem všech bodovaných závodů 

(average of the Performance Scores). 

c. Aby mohl být atlet zařazen do žebříčku, musí absolvovat dostatečný počet bodovaných 

závodů (Performance Scores), přičemž část z nich musí být v hlavní disciplíně (Main 

Event). Atleti, kteří neabsolvují dostatečný počet závodů, tím nemají platné body do 

žebříčku (Ranking Score) a nejsou tak způsobilí pro zařazení do žebříčku. Podrobnosti 

o jednotlivých skupinách disciplín (Event Group) naleznete v příslušných oddílech. 

d. Při počítání bodů do žebříčku (Ranking Score) jsou zohledňovány následující faktory:  

o Skupiny disciplín, hlavní a vedlejší disciplíny (Event Groups, Main/Similar Events) 

o Požadovaný počet bodovaných závodů pro zařazení do žebříčku 

o Žebříčkové období 

o Světové rekordy 

e. Určení pořadí v žebříčku při bodové shodě: 

V případě, že dva nebo více atletů mají stejné body do žebříčku (Ranking Score), 

pořadí se určí ve prospěch atleta s nejlepším jednotlivým výkonem (Performance 

Score). Pokud je nejlepší výkon také shodný, rozhoduje druhý nejlepší výkon atd. 

Pokud jsou všechny bodované výkony v žebříčku (Performance Scores) shodné, jde 

o remízu a atleti zůstávají na stejné pozici. 
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4. SILNIČNÍ BĚHY 
(ROAD RUNNING) 

4.1. METODIKA ŽEBŘÍČKU 
V platnosti od 1. ledna 2021. 

Základ žebříčku tvoří dvě hlavní části: body za dosažený výkon (Result Score) a body za 

umístění (Placing Score). Prostým součtem získáme body atleta za každý závod 

(Performance Score). 

BODY ZA ZÁVOD = BODY ZA VÝKON + BODY ZA UMÍSTĚNÍ 

(PERFORMANCE SCORE = RESULT SCORE + PLACING SCORE) 

Atletické výkony je možné hodnotit v soutěžích všech typů – od amatérských až po elitní 

mezinárodní úroveň. Výsledky však musí být v souladu s platnými pravidly a předpisy WA. 

WA, kontinentální asociace nebo členské federace musí výsledky oficiálně schválit. 

4.2. BODY ZA VÝKON 
(RESULT SCORE) 

a. Body za výkon (Result Score) se počítají pomocí aktuálních Bodovacích tabulek 

IAAF (IAAF Scoring Tables), tzv. maďarských tabulek, které sestavil Dr. Bojidar Spiriev 

a naleznete je zde. 

b. Pro disciplíny, které nejsou zahrnuty v aktuální verzi maďarských tabulek, existují 

speciální bodovací tabulky sestavené v plném souladu s maďarskými tabulkami. 

c. Světový žebříček zohledňuje pouze výkony, jichž bylo dosaženo v soutěžích 

organizovaných podle pravidel atletiky. 

d. Mezičasy ze závodu se atletům nepočítají jako dosažené výkony, a proto nejsou 

součástí světového žebříčku. 

e. Body za výkon (Result Score) mohou být upraveny na základě následujících faktorů:  

o Klesající trať 

4.2.1. KLESAJÍCÍ TRATĚ (DOWNHILL COURSES) 

Pro spravedlivé ohodnocení výkonů na tratích, které ne úplně odpovídají kritériím WA, byl 

vyvinut „Systém korekce pro klesající tratě“ (Downhill Modification System), který počítá se 

změnou nadmořské výšky na klesající trati (Downhill course). 

• Klesající trať (Downhill Course) je definována jako trať, na které je pokles nadmořské 

výšky vyšší než 1 m/km. (Např. při maratonu pokles více než 42,195 m.) 

• Čistý pokles nadmořské výšky o 1 m/km se podle maďarských tabulek (IAAF Scoring 

Tables), případně alternativních bodovacích tabulek v případě disciplín, které v nich 

nejsou zahrnuty, rovná 6 bodům. (Např. na 10km trati: pokles o 30 m a zároveň 

stoupání o 20 m znamená čistý pokles 10 m → 2 m/km a tedy -12 b.) 

https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information#collapsescoring-tables
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• Tyto body se odečítají od bodů za výkon (Result Scores). 

• Pokud je čistý pokles nadmořské výšky nižší než 1 m/km, body se neodečítají. 

• Při poklesu o 1 m/km se každých 0,1 m/km rovná 6 + 0,6 bodu. (Např. 1,1 m/km = - 6,6 

bodu, 1,2 m/km = -7,2 bodu atd.) 

4.2.2. CERTIFIKOVANÉ SILNIČNÍ ZÁVODY 

V potaz jsou brány pouze výsledky dosažené na certifikovaných silničních tratích (Certified 

Road Courses). Podrobností a aktuální seznam těchto certifikovaných tratí/závodů naleznete 

na worldathletics.org. 

4.3. BODY ZA UMÍSTĚNÍ 
(PLACING SCORE) 

a. Body za umístění (Placing Score) se udělují atletům za pořadí v soutěži. 

b. Soutěže jsou rozděleny do kategorií (Category), v nichž se body za umístění (Placing 

Scores) liší. Pro účely bodů za umístění existuje 10 různých kategorií podle úrovně a 

významu soutěže. Kategorie „OW“ označuje soutěže na nejvyšší úrovni a uděluje se 

za ni nejvíce bodů. Například body za umístění na Mistrovství světa nebo Olympijských 

hrách jsou mnohem vyšší než body na jakékoli jiné soutěži. Viz tabulky 4.1, 4.3 a 

kapitola 4.4 – Kategorie soutěží. 

c. V určitých případech může být bodování umístění (Placing Scores) odlišné v rámci 

jedné skupiny disciplín, v závislosti na tom, zda se jedná o hlavní či vedlejší disciplínu 

(Main Event / Similar Event). 

d. Při kontinentálních a národních mistrovstvích mohou získat body za umístění (Placing 

Scores) pouze „domácí“ atleti, tj. reprezentanti členské federace kontinentální 

asociace, respektive členové federace pořádající dané národní mistrovství. Atleti z jiné 

federace či kontinentu jsou považováni za mimosoutěžní účastníky (OC) a získávají 

pouze body za výkon (Result Scores) bez ohledu na umístění uvedeném v oficiálních 

výsledcích soutěže. 

e. Pokud soutěž spadá do více kategorií, je každému atletovi přičteno nejvyšší možné 

bodové ohodnocení za umístění (Placing Score) napříč klasifikacemi. (Např. 5. místo 

na pražském maratonu je hodnoceno 110 body, 1. místo v rámci MČR pořádaného při 

tomto maratonu 100 body.) 

4.3.1. SKUPINA MARATON 

Pro zdůraznění hlavní disciplíny (Main Event) v této skupině existují různé bodovací tabulky 

za umístění pro maraton a ve vedlejších disciplínách (Similar Events) – půlmaratonu, 25 km a 

30 km. Pokud je půlmaraton ve skupině „silniční běh“ jako hlavní disciplína, bodování umístění 

probíhá podle tabulky 4.3. 

  

https://www.worldathletics.org/records/certified-roadevents
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Tabulka 4.1. Body za umístění v maratonu 

Místo OW GW GL A B C D E F 

1. 270 170 140 70 45 30 20 10 5 

2. 220 130 105 60 35 25 15 7 2 

3. 195 115 90 50 30 20 12 5 1 

4. 175 100 75 40 25 15 10 3  

5. 155 85 60 30 20 12 8 2  

6. 145 75 50 25 17 10 6 1  

7. 135 65 40 20 14 8 5   

8. 125 55 30 15 10 6 4   

9. 80 45 25       

10. 70 35 22       

11. 60 25 19       

12. 50 20 17       

13. 45         

14. 40         

15. 37         

16. 34         

17. 31         

18. 29         

19. 27         

20. 25         

 

Tabulka 4.2. Body za umístění v půlmaratonu jako vedlejší disciplíny, na 25 km a na 30 km 

Místo GW GL A B C D E F 

1. 45 30 20 10 5    

2. 35 22 15 7 2    

3. 30 18 12 5 1    

4. 25 16 10 3     

5. 20 14 8 2     

6. 17 12 6 1     

7. 14 10 5      

8. 10 8 4      

9.         

10.         

11.         

12.         
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4.3.2. SKUPINA SILNIČNÍ BĚHY 

Ve skupině silničních běhů se používá pouze jedna bodovací tabulka za umístění, platná pro 

všechny (hlavní i vedlejší) disciplíny v této skupině.  

Tabulka 4.3. Bodování umístění ve skupině silničních běhů 

Místo OW GW GL A B C D E F 

1. 270 140 90 70 45 30 20 10 5 

2. 220 105 70 60 35 25 15 7 2 

3. 195 90 60 50 30 20 12 5 1 

4. 175 75 50 40 25 15 10 3  

5. 155 60 45 30 20 12 8 2  

6. 145 50 40 25 17 10 6 1  

7. 135 45 35 20 14 8 5   

8. 125 40 30 15 10 6 4   

9. 80 35 20       

10. 70 30 15       

11. 60 25 12       

12. 50 20 10       

 

4.4. KATEGORIE SOUTĚŽÍ 
Body za umístění se udělují dle příslušné kategorie soutěže následovně: 

a. WA má výlučné právo určit, do jaké kategorie je soutěž zařazena. Kategorizace soutěží 

pod hlavičkou kontinentální asociace – šampionáty, hry a mítinky pro zvané (invitation 

meetings) – probíhá po dohodě s příslušnou kontinentální asociací. Některé mítinky 

pod hlavičkou národní federace (jiné než národní mistrovství dospělých) budou 

zařazeny do kategorie E na návrh členské federace a po dohodě s WA. Všechny 

ostatní mítinky pod hlavičkou národní federace jsou zařazeny do kategorie F. 

b. Během jednoho kalendářního roku může členská federace udělit body za umístění dle 

níže uvedené kategorizace pouze z jednoho národního mistrovství dospělých. Pokud 

členská federace organizuje více než jedno národní mistrovství nebo rovnocenný typ 

soutěže (např. kvalifikace na mezinárodní šampionáty) v jakékoli disciplíně během 

kalendářního roku, pak se první taková soutěž považuje za národní mistrovství, pokud 

členská federace neinformuje před začátkem sezóny Světovou atletiku jinak. 

c. Níže uvedenou kategorii – a tedy odpovídající body za umístění – získají pouze 

disciplíny, které se konají primárně pro účely soutěže, pro kterou byla příslušná 

kategorie udělena. Mimořádné nebo doplňkové disciplíny (vložené závody), národní 

nebo mládežnické disciplíny během mezinárodních mítinků atd. se považují za 

kategorii F bez ohledu na kategorii hlavní soutěže, během níž se konají. 
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Tabulka 4.4. Kategorie soutěží 

KATEGORIE SOUTĚŽ | SKUPINA SOUTĚŽÍ 

OW Olympijské hry 
Mistrovství světa 

GW Mistrovství světa v půlmaratonu / v silničním běhu 
Maratony oceněné platinovou známkou  

GL Silniční závody oceněné platinovou známkou (mimo maratony) 
Maratony oceněné zlatou známkou 
Kontinentální mistrovství dospělých venku 

A Hry: Africké, Asijské, zemí Commonwealthu, Panamerické, Evropské, Jihoamerické 
Silniční běhy oceněné zlatou známkou (mimo maratony) 
Maratony oceněné stříbrnou a elitní známkou 
Kontinentální mistrovství v maratonu 
 (není-li součástí hlavního kontinentálního mistrovství) 

B Silniční běhy oceněné stříbrnou známkou, mimo maratony 
Maratony oceněné bronzovou známkou 
Univerziáda; regionální mistrovství a hry první třídy (Frankofonní hry, Iberoamerické 
 mistrovství, Hry Střední Ameriky a Karibiku, Balkánské mistrovství) 
Kontinentální mistrovství druhé třídy v maratonu 
Národní mistrovství dospělých (maraton a půlmaraton) 

C Silniční běhy oceněné bronzovou známkou (mimo maratony) 
Kontinentální mistrovství třetí třídy (mistrovství do 22 let) a ve vedlejších disciplínách 
Regionální soutěže (Arabské mistrovství, Středomořské hry) a armádní světové hry 

D Regionální hry, mistrovství a poháry (pouze první a dospělé divize) 
Národní mistrovství dospělých (ostatní vedlejší disciplíny) 

E Ostatní mezinárodní maratony a půlmaratony (změřené a certifikované) 
Ostatní mezinárodní silniční běhy (změřené a certifikované) 

 

4.5. BODY ZA ZÁVOD 
(PERFORMANCE SCORE) 
Body za závod (Performance Score) se vypočítají součtem bodů za výkon (Result Score) a 

bodů za umístění (Placing Score): 

Body za závod = body za výkon + body za umístění 
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4.6. SKUPINY DISCIPLÍN, 

HLAVNÍ VEDLEJŠÍ DISCIPLÍNY 
(EVENT GROUPS, MAIN/SIMILAR EVENTS) 
Žebříčky disciplín silničních běhů (Road Running Event Rankings) se sestavují ve 4 skupinách 

disciplín (Event Groups), přičemž pro každou skupinu existuje zvláštní žebříček (Event 

Rankings). Atleti mohou být zařazeni do žebříčku ve všech skupinách disciplín, ve kterých 

dosáhnou dostatečného počtu výkonů. 

 
Tabulka 4.5. Skupina disciplín silniční běhy 

Číslo SKUPINA DISCIPLÍN HLAVNÍ DISCIPLÍNA VEDLEJŠÍ DISCIPLÍNY 

1. Maraton (muži) maraton půlmaraton, 25 km a 30 km 

2. Silniční běhy (muži) půlmaraton a/nebo 10 km 5 km, 15 km, 10 mil a 20 km 

3. Maraton (ženy) maraton půlmaraton, 25 km a 30 km 

4. Silniční běhy (ženy) Půlmaraton a/nebo 10 km 5 km, 15 km, 10 mil a 20 km 

 

4.7. POŽADOVANÝ POČET 
BODOVANÝCH ZÁVODŮ 
Aby mohl být atlet zařazen do žebříčku, musí absolvovat dostatečný počet bodovaných závodů 

(Performance Scores), přičemž část z nich musí být v hlavní disciplíně (Main Event). Minimální 

počty se mohou v jednotlivých skupinách disciplín lišit (viz tabulka 4.5 a následující přehled). 

4.7.1. MINIMÁLNÍ POČET BODOVANÝCH ZÁVODŮ 

• Ve skupině disciplíny (Event Group) maraton mužů a žen (č. 1 a č. 3) je třeba dosáhnout 

minimálně dvou (2) bodovaných závodů (Performance Scores). 

• Ve skupině disciplín (Event Group) silničních běhů mužů a žen (č. 2 a č. 4) je třeba dosáhnout 

minimálně tří (3) bodovaných závodů (Performance Scores). 

4.7.2. MINIMÁLNÍ POČET BODOVANÝCH ZÁVODŮ V HLAVNÍ DISCIPLÍNĚ 

• Ve skupině disciplíny (Event Group) maraton mužů a žen (č. 1 a č. 3) je třeba dosáhnout 

v hlavní disciplíně minimálně jednoho (1) bodovaného závodu (Performance Scores). 

• Ve skupině disciplín (Event Group) silničních běhů mužů a žen (č. 2 a č. 4) je třeba dosáhnout 

v hlavní disciplíně minimálně dvou (2) bodovaných závodů (Performance Scores). 
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4.8. ŽEBŘÍČKOVÉ OBDOBÍ 
(RANKING PERIOD) 

a. V každém žebříčku zveřejněném před 12. srpnem 2021 se berou v úvahu pouze ty 

body za závod (Performance Scores), které atlet získal od 1. prosince 2018 (skupina 

disciplín maraton), od 1. ledna 2019 (skupina disciplín silniční běhy), s výjimkou období 

mezi 6. dubnem a 30. listopadem 2020, kdy byl pozastavený žebříček a žádný výkon 

do něj nebyl započítáván. V žebříčcích publikovaných 10. srpna 2021 a později jsou 

brány v potaz jen body za závody (Performance Scores) získané atletem 

v 18měsíčním období aktivního žebříčku. Není do něj zahrnuto období 

pozastaveného žebříčku od 6. dubna do 30. listopadu 2020. Před Olympijskými 

hrami v Tokiu je začátek žebříčkového období prodloužen na 1. 1. 2019 (10 

km/půlmaraton), respektive 1. 12. 2018 (maraton). Po skončení OH už se bere v potaz 

18měsíční období, nadále se do něj nezapočítává období pozastaveného žebříčku od 

6. 4. do 30. 11. 2020 (tj. až do 30. 5. 2022 se přidává adekvátní období před 6. 4. 2020). 

b. Aby nedocházelo k nadhodnocování, soutěže v kategoriích OW a DF budou ve všech 

skupinách disciplín (Event Groups) do žebříčku zařazeny pouze jednou, bez ohledu na 

pravidlo o 12 a 18 měsících. Např. body za Mistrovství světa v atletice 2019 budou 

z žebříčku vyřazeny, jakmile budou zapracovány výsledky z Olympijských her 2020. 

c. Aby byly v žebříčku zahrnuty výkony dosažené na venkovním kontinentálním 

mistrovství dospělých, započítají se body z posledního ročníku šampionátu bez 

ohledu na to, zda spadají do žebříčkového období dané disciplíny (Events’ Ranking 

Period), s tím, že se šampionát musel uskutečnit ve třech kalendářních letech před 

vydáním žebříčku. Např. body za Mistrovství Evropy 2018 budou v žebříčku Evropanů 

ještě po celý rok 2021, v roce 2022 už nikoli. 

4.9. BONUS ZA SVĚTOVÝ 
REKORD 
Pokud atlet překoná nebo vyrovná světový rekord, obdrží bonusové body jako zvláštní 

odměnu. Tyto bonusové body za světový rekord se přičítají k bodovému průměru ze závodů 

(average of the Performance Scores) a zvyšují tak body do žebříčku (Ranking Score). 

Bonusové body se udělují za každý světový rekord, jehož atlet dosáhl v žebříčkovém období 

bez ohledu na to, zda je tento výkon zařazen do žebříčku. 

Bonusové body za světový rekord se udělují následovně: 

a. Hlavní disciplíny: 

o nový světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 20 bonusových bodů 

o vyrovnaný světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 10 bonusových 

bodů 

b. Vedlejší disciplíny:  

o nový světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 10 bonusových bodů 

o vyrovnaný světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 5 bonusových 

bodů 
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4.10. BODY DO ŽEBŘÍČKU 
(RANKING SCORE) 

a. Postavení v žebříčku (Ranking) je založeno na bodech do žebříčku (Ranking Score). 

Atleti se v disciplíně (Event Ranking) řadí podle svých bodů do žebříčku (Ranking 

Score). 

b. Body do žebříčku (Ranking Score) jsou průměrem všech bodovaných závodů 

(average of the Performance Scores). 

c. Aby mohl být atlet zařazen do žebříčku, musí absolvovat dostatečný počet bodovaných 

závodů (Performance Scores), přičemž část z nich musí být v hlavní disciplíně (Main 

Event). Atleti, kteří neabsolvují dostatečný počet závodů, tím nemají platné body do 

žebříčku (Ranking Score) a nejsou tak způsobilí pro zařazení do žebříčku. Podrobnosti 

o jednotlivých skupinách disciplín (Event Group) naleznete v příslušných oddílech. 

d. Při počítání bodů do žebříčku (Ranking Score) jsou zohledňovány následující faktory:  

o Skupiny disciplín, hlavní a vedlejší disciplíny (Event Groups, Main/Similar Events) 

o Požadovaný počet bodovaných závodů pro zařazení do žebříčku 

o Žebříčkové období a termínové korekce 

o Světové rekordy 

e. Určení pořadí v žebříčku při bodové shodě: 

V případě, že dva nebo více atletů mají stejné body do žebříčku (Ranking Score), 

pořadí se určí ve prospěch atleta s nejlepším jednotlivým výkonem (Performance 

Score). Pokud je nejlepší výkon také shodný, rozhoduje druhý nejlepší výkon atd. 

Pokud jsou všechny bodované výkony v žebříčku (Performance Scores) shodné, jde 

o remízu a atleti zůstávají na stejné pozici. 
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5. CHŮZE 
(RACE WALKING) 

5.1. METODIKA ŽEBŘÍČKU 
V platnosti od 1. ledna 2021. 

Základ žebříčku pro závodní chůzi tvoří dvě hlavní části: body za dosažený výkon (Result 

Score) a body za umístění (Placing Score). Prostým součtem získáme body atleta za každý 

závod (Performance Score). 

BODY ZA ZÁVOD = BODY ZA VÝKON + BODY ZA UMÍSTĚNÍ 

(PERFORMANCE SCORE = RESULT SCORE + PLACING SCORE) 

Atletické výkony je možné hodnotit v soutěžích všech typů – od amatérských až po elitní 

mezinárodní úroveň. Výsledky však musí být v souladu s platnými pravidly a předpisy WA. 

WA, kontinentální asociace nebo členské federace musí výsledky oficiálně schválit. 

5.2. BODY ZA VÝKON 
(RESULT SCORE) 

a. Body za výkon (Result Score) se počítají pomocí aktuálních Bodovacích tabulek 

IAAF (IAAF Scoring Tables), tzv. maďarských tabulek, které sestavil Dr. Bojidar Spiriev 

a naleznete je zde. 

b. Pro disciplíny, které nejsou zahrnuty v aktuální verzi maďarských tabulek, existují 

speciální bodovací tabulky sestavené v plném souladu s maďarskými tabulkami. 

c. Světový žebříček zohledňuje pouze výkony, jichž bylo dosaženo v soutěžích 

organizovaných podle pravidel atletiky. 

d. Mezičasy ze závodu se atletům nepočítají jako dosažené výkony, a proto nejsou 

součástí světového žebříčku. 

5.2.1. CERTIFIKOVANÉ ZÁVODY V CHŮZI 

V potaz jsou brány pouze výsledky dosažené při certifikovaných závodech v chůzi (Certified 

Race Walking Events). Podrobností a aktuální seznam certifikovaných závodů naleznete na 

worldathletics.org. 

5.2.2. MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ CHŮZE 

Aby výsledky mohly být započítány do světového žebříčku, musejí být u závodu přítomni 

nejméně tři mezinárodní nebo kontinentální rozhodčí chůze. Aktuální seznam závodů v chůzi, 

které splňují tyto požadavky, naleznete na worldathletics.org. 

  

https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information#collapsescoring-tables
https://www.worldathletics.org/records/certified-roadevents
https://www.worldathletics.org/records/certified-roadevents


41 
 

5.3. BODY ZA UMÍSTĚNÍ 
(PLACING SCORE) 

a. Body za umístění (Placing Score) se udělují atletům za pořadí v soutěži. 

b. Soutěže jsou rozděleny do kategorií (Category), v nichž se body za umístění (Placing 

Scores) liší. Pro účely bodů za umístění existuje 10 různých kategorií podle úrovně a 

významu soutěže. Kategorie „OW“ označuje soutěže na nejvyšší úrovni a uděluje se 

za ni nejvíce bodů. Například body za umístění na Mistrovství světa nebo Olympijských 

hrách jsou mnohem vyšší než body na jakékoli jiné soutěži. Viz tabulky 5.1-5.2 a 

kapitola 5.4 – Kategorie soutěží. 

c. V určitých případech může být bodování umístění (Placing Scores) odlišné v rámci 

jedné skupiny disciplín, v závislosti na tom, zda se jedná o hlavní či vedlejší disciplínu 

(Main / Similar Event). 

d. Při kontinentálních a národních mistrovstvích mohou získat body za umístění (Placing 

Scores) pouze „domácí“ atleti, tj. reprezentanti členské federace kontinentální 

asociace, respektive členové federace pořádající dané národní mistrovství. Atleti z jiné 

federace či kontinentu jsou považováni za mimosoutěžní účastníky (OC) a získávají 

pouze body za výkon (Result Scores) bez ohledu na umístění uvedeném v oficiálních 

výsledcích soutěže. 

e. Pokud soutěž spadá do více kategorií, je každému atletovi přičteno nejvyšší možné 

bodové ohodnocení za umístění (Placing Score) napříč klasifikacemi. (Např. 1. místo 

na MČR v Poděbradech (20 km) je za 60 bodů, 1. místo při mítinku tamtéž 45 bodů.) 

5.3.1. SKUPINA CHŮZE NA 20 KM MUŽŮ A ŽEN 

Ve obou skupinách disciplíny (Event Groups) se používá pouze jedna bodovací tabulka za 

umístění, platná pro všechny (hlavní i vedlejší) disciplíny v této skupině. 

 
Tabulka 5.1. Body za umístění v chůzi na 20 km mužů a žen 

Místo OW GW GL A B C D E F 

1. 270 140 110 80 60 45 30 20 10 

2. 240 120 90 70 50 38 22 14 6 

3. 215 105 75 60 45 32 18 10 3 

4. 195 90 65 50 40 26 16 8  

5. 175 80 55 45 35 22 14 7  

6. 160 70 50 40 30 19 12 6  

7. 150 60 45 35 25 17 11   

8. 140 50 40 30 20 15 10   

9. 95 35 30       

10. 85 30 25       

11. 75 24 20       

12. 65 18 15       

13. 60         
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14. 55         

15. 50         

16. 46         

17. 42         

18. 38         

19. 34         

20. 30         

5.3.2. SKUPINA CHŮZE NA 50 KM MUŽŮ A ŽEN 

Pro zdůraznění hlavní disciplíny (Main Event) v této skupině existují různé bodovací tabulky 

za umístění pro chůzi na 35 km* a 50 km jako hlavní disciplíny a chůzi na 20 km a 30 km jako 

vedlejších disciplín (Similar Events). Pokud je chůze na 20 km jako hlavní disciplína v příslušné 

skupině, bodování umístění probíhá podle tabulky 5.1. 

* Od 10. srpna 2021 se stane hlavní disciplínou (Main Event) 35 km místo dosavadních 50 km 

v této skupině disciplín (Event Group), přičemž změna se použije zpětně od začátku 

žebříčkového období (Ranking Period). 

Tabulka 5.2. Body za umístění v chůzi na 35 km* a 50 km mužů a žen 

Místo OW GW GL A B C D E F 

1. 270 170 110 70 45 30 20 10 5 

2. 220 130 105 60 35 25 15 7 2 

3. 195 115 90 50 30 20 12 5 1 

4. 175 100 75 40 25 15 10 3  

5. 155 85 60 30 20 12 8 2  

6. 145 75 50 25 17 10 6 1  

7. 135 65 40 20 14 8 5   

8. 125 55 30 15 10 6 4   

9. 80 45 25       

10. 70 35 22       

11. 60 25 19       

12. 50 20 17       

13. 45         

14. 40         

15. 37         

16. 34         

17. 31         

18. 29         

19. 27         

20. 25         
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Tabulka 5.3. Body za umístění závod v chůzi na 20 km, je-li vedlejší disciplínou, a na 30 a 35 km* 

Místo OW GW GL A B C D E F 

1. 80 45 30 20 10 5    

2. 70 35 22 15 7 2    

3. 60 30 18 12 5 1    

4. 50 25 16 10 3     

5. 40 20 14 8 2     

6. 30 17 12 6 1     

7. 25 14 10 5      

8. 20 10 8 4      

9. 17         

10. 14         

11. 12         

12. 10         

5.4. KATEGORIE SOUTĚŽÍ 
Body za umístění se udělují dle příslušné kategorie soutěže následovně: 

a. WA má výlučné právo určit, do jaké kategorie je soutěž zařazena. Kategorizace soutěží 

pod hlavičkou kontinentální asociace –šampionáty, hry a mítinky pro zvané (invitation 

meetings) – probíhá po dohodě s příslušnou kontinentální asociací. Některé mítinky 

pod hlavičkou národní federace (jiné než národní mistrovství dospělých) budou 

zařazeny do kategorie E na návrh členské federace a po dohodě s WA. Všechny 

ostatní mítinky pod hlavičkou národní federace jsou zařazeny do kategorie F. 

b. Během jednoho kalendářního roku může členská federace udělit body za umístění dle 

níže uvedené kategorizace pouze z jednoho národního mistrovství dospělých. Pokud 

členská federace organizuje více než jedno národní mistrovství nebo rovnocenný typ 

soutěže (např. kvalifikace na mezinárodní šampionáty) v jakékoli disciplíně během 

kalendářního roku, pak se první taková soutěž považuje za národní mistrovství, pokud 

členská federace neinformuje před začátkem sezóny Světovou atletiku jinak. 

c. Níže uvedenou kategorii – a tedy odpovídající body za umístění – získají pouze 

disciplíny, které se konají primárně pro účely soutěže, pro kterou byla příslušná 

kategorie udělena. Mimořádné nebo doplňkové disciplíny (vložené závody), národní 

nebo mládežnické disciplíny během mezinárodních mítinků atd. se považují za 

kategorii F bez ohledu na kategorii hlavní soutěže, během níž se konají. (Například do 

kategorie F budou patřit mládežnické závody mezinárodních mítinků jako Poděbrady 

walking, který jinak je ve vyšší kategorii.) 
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Tabulka 5.4. Kategorie soutěží 

KATEGORIE SOUTĚŽ | SKUPINA SOUTĚŽÍ 

OW Olympijské hry 
Mistrovství světa 

GW Mistrovství světa družstev v chůzi 

GL Mítinky v chůzi WA (pouze „permit“ mítinky) 
Kontinentální mistrovství dospělých (v hlavní disciplíně) 

A Hry: Africké, Asijské, zemí Commonwealthu, Panamerické, Evropské, Jihoamerické 
Kontinentální mistrovství v chůzi (není-li součástí hlavního kontinentálního mistrovství 
 a v hlavních disciplínách) 

B Univerziáda; regionální mistrovství a hry první třídy (Frankofonní hry, Iberoamerické 
 mistrovství, Hry Střední Ameriky a Karibiku, Balkánské mistrovství) 
Mítinky pod kontinentální asociací první třídy (pouze dospělí) 
Národní mistrovství dospělých v chůzi na 20/35/50 km* 

C Světová atletická série, juniorské soutěže a závody (MS do 19 let, MS družstev v chůzi) 
Kontinentální mistrovství v chůzi (ve vedlejších disciplínách) 
Mítinky pod kontinentální asociací druhé třídy (pouze dospělí) 
Kontinentální mistrovství třetí třídy (mistrovství do 22 let) 
Regionální soutěže a mistrovství druhé třídy (Arabské mistrovství, Středomořské hry) 
 a armádní světové hry 

D Regionální hry, mistrovství a poháry třetí třídy (pouze první a dospělé divize) 
Kontinentální mistrovství čtvrté třídy (mistrovství do 19 let) 
Tradiční mezinárodní soutěže, přihlášené a schválené od kontinentální asociace 
 (např. Finnkampen, mistrovství pobaltských zemí) 
Národní mistrovství dospělých (ve vedlejších disciplínách) 
Olympijské hry mládeže 

E Mezinárodní utkání (schválené Světovou atletikou či kontinentální asociací) 
Vybrané národní mítinky a soutěže, schválené členskou federací a Světovou atletikou 
Kontinentální mistrovství do 17 let 

F Mítinky pod národní federací 
 

Vysvětlivky: 

* Od 10. srpna 2021 budou 5 km a 5 000 m mužů přidány jako vedlejší disciplíny (Similar Events) do skupiny 

disciplín (Event Group) 20 km, přičemž změna se použije zpětně od začátku žebříčkového období (Ranking Period). 

 

5.5. BODY ZA ZÁVOD 
(PERFORMANCE SCORE) 
Body za závod (Performance Score) se vypočítají součtem bodů za výkon (Result Score) a 

bodů za umístění (Placing Score): 

Body za závod = body za výkon + body za umístění 
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5.6. SKUPINY DISCIPLÍN, 
HLAVNÍ VEDLEJŠÍ DISCIPLÍNY 
(EVENT GROUPS, MAIN/SIMILAR EVENTS) 
Žebříčky chůze (Race Walking Event Rankings) se sestavují ve 4 skupinách disciplín (Event 

Groups), přičemž pro každou skupinu existuje zvláštní žebříček (Event Rankings). Atleti 

mohou být zařazeni do žebříčku ve všech skupinách disciplín, ve kterých dosáhnou 

dostatečného počtu výkonů. 

 
Tabulka 5.5. Skupina disciplín chůze 

Číslo SKUPINA DISCIPLÍN HLAVNÍ DISCIPLÍNA VEDLEJŠÍ DISCIPLÍNY 

1. Chůze 20 km (muži) chůze 20 km chůze 5 km**, 10 km, 15 km, 5000 m**, 
10 000 m, 15 000 m, 20 000 m 

2. Chůze 50 km (muži) chůze 35/50 km* chůze 20 km, 30 km, 35 km, 20 000 m, 
30 000 m, 50 000 m 

3. Chůze 20 km (ženy) chůze 20 km chůze 5 km, 10 km, 15 km, 5000 m, 10 000 m, 
15 000 m, 20 000 m 

4. Chůze 50 km (ženy) chůze 35/50 km* chůze 20 km, 30 km, 35 km, 20 000 m, 
30 000 m, 50 000 m 

* Od 10. srpna 2021 se stane hlavní disciplínou (Main Event) 35 km místo dosavadních 50 km v této skupině 

disciplín (Event Group), přičemž změna se použije zpětně od začátku žebříčkového období (Ranking Period). 

** Od 10. srpna 2021 budou 5 km a 5 000 m mužů přidány jako vedlejší disciplíny (Similar Events) do skupiny 

disciplín (Event Group) 20 km, přičemž změna se použije zpětně od začátku žebříčkového období (Ranking Period). 

5.7. POŽADOVANÝ POČET 
BODOVANÝCH ZÁVODŮ  
Aby mohl být atlet zařazen do žebříčku, musí absolvovat dostatečný počet bodovaných závodů 

(Performance Scores), přičemž část z nich musí být v hlavní disciplíně (Main Event). Minimální 

počty se mohou v jednotlivých skupinách disciplín lišit (viz tabulka 5.5 a následující přehled). 

5.7.1. MINIMÁLNÍ POČET BODOVANÝCH ZÁVODŮ  

• Ve skupinách disciplín (Event Groups) chůze na 20 km mužů a žen je třeba dosáhnout 

minimálně tří (3) bodovaných závodů (Performance Scores). 

• Ve skupinách disciplín (Event Groups) chůze na 35/50 km* mužů a žen je třeba dosáhnout 

minimálně dvou (2) bodovaných závodů (Performance Scores). 

* Od 10. srpna 2021 se stane hlavní disciplínou (Main Event) 35 km místo dosavadních 50 km 

v této skupině disciplín (Event Group), přičemž změna se použije zpětně od začátku 

žebříčkového období (Ranking Period). 

5.7.2. MINIMÁLNÍ POČET BODOVANÝCH ZÁVODŮ V HLAVNÍ DISCIPLÍNĚ  

• Ve skupinách disciplín (Event Groups) chůze na 20 km mužů a žen je třeba dosáhnout v hlavní 

disciplíně minimálně dvou (2) bodovaných závodů (Performance Scores). 

• Ve skupinách disciplín (Event Groups) chůze na 35/50 km* mužů a žen je třeba dosáhnout 

v hlavní disciplíně minimálně jednoho (1) bodovaného závodu (Performance Scores). 



46 
 

* Od 10. srpna 2021 se stane hlavní disciplínou (Main Event) 35 km místo dosavadních 50 

km v této skupině disciplín (Event Group), přičemž změna se použije zpětně od začátku 

žebříčkového období (Ranking Period). 

 

5.8. ŽEBŘÍČKOVÉ OBDOBÍ 
(RANKING PERIOD) 

a. V každém žebříčku zveřejněném před 12. srpnem 2021 se berou v úvahu pouze ty 

body za závod (Performance Scores), které atlet získal od 1. prosince 2018 (skupina 

disciplín 50 km) nebo od 1. ledna 2019 (skupina disciplín 20 km), s výjimkou období 

mezi 6. dubnem a 30. listopadem 2020, kdy byl pozastavený žebříček a žádný výkon 

do něj nebyl započítáván. V žebříčcích publikovaných 10. srpna 2021 a později, jsou 

brány v potaz jen body za závody (Performance Scores) získané atletem 

v 18měsíčním období aktivního žebříčku. Není do něj zahrnuto období 

pozastaveného žebříčku od 6. dubna do 30. listopadu 2020. Před Olympijskými 

hrami v Tokiu je začátek žebříčkového období prodloužen na 1. 1. 2019 (chůze 20 km), 

respektive 1. 12. 2018 (chůze 50 km). Po skončení OH už se bere v potaz 18měsíční 

období, nadále se do něj nezapočítává období pozastaveného žebříčku od 6. 4. do 30. 

11. 2020 (tj. až do 30. 5. 2022 se přidává adekvátní období před 6. 4. 2020). 

b. Aby nedocházelo k nadhodnocování, soutěže v kategoriích OW a DF budou ve všech 

skupinách disciplín (Event Groups) do žebříčku zařazeny pouze jednou, bez ohledu na 

pravidlo o 12 a 18 měsících. Např. body za Mistrovství světa v atletice 2019 budou 

z žebříčku vyřazeny, jakmile budou zapracovány výsledky z Olympijských her 2020. 

c. Aby byly v žebříčku zahrnuty výkony dosažené na venkovním kontinentálním 

mistrovství dospělých, započítají se body z posledního ročníku šampionátu bez 

ohledu na to, zda spadá do odpovídajícího žebříčkového období dané disciplíny 

(Events’ Ranking Period), s tím, že se šampionát musel uskutečnit ve třech 

kalendářních letech před vydáním žebříčku. Např. body za Mistrovství Evropy 2018 

budou v žebříčku Evropanů ještě po celý rok 2021, v roce 2022 už nikoli. 

 

5.9. BONUS ZA SVĚTOVÝ 
REKORD 
Pokud atlet překoná nebo vyrovná světový rekord, obdrží bonusové body jako zvláštní 

odměnu. Tyto bonusové body za světový rekord se přičítají k bodovému průměru ze závodů 

(average of the Performance Scores) a zvyšují tak body do žebříčku (Ranking Score). 

Bonusové body se udělují za každý světový rekord, jehož atlet dosáhl v žebříčkovém období 

bez ohledu na to, zda je tento výkon zařazen do žebříčku. 
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Bonusové body za světový rekord se udělují následovně: 

a. Hlavní disciplíny: 

o nový světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 20 bonusových bodů 

o vyrovnaný světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 10 bonusových 

bodů 

b. Vedlejší disciplíny:  

o nový světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 10 bonusových bodů 

o vyrovnaný světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 5 bonusových 

bodů 

 

5.10. BODY DO ŽEBŘÍČKU 
(RANKING SCORE) 

a. Postavení v žebříčku (Ranking) je založeno na bodech do žebříčku (Ranking Score). 

Atleti se v disciplíně (Event Ranking) řadí podle svých bodů do žebříčku (Ranking 

Score). 

b. Body do žebříčku (Ranking Score) jsou průměrem všech bodovaných závodů 

(average of the Performance Scores). 

c. Aby mohl být atlet zařazen do žebříčku, musí absolvovat dostatečný počet bodovaných 

závodů (Performance Scores), přičemž část z nich musí být v hlavní disciplíně (Main 

Event). Atleti, kteří neabsolvují dostatečný počet závodů, tím nemají platné body do 

žebříčku (Ranking Score) a nejsou tak způsobilí pro zařazení do žebříčku. Podrobnosti 

o jednotlivých skupinách disciplín (Event Group) naleznete v příslušných oddílech. 

d. Při počítání bodů do žebříčku (Ranking Score) jsou zohledňovány následující faktory:  

o Skupiny disciplín, hlavní a vedlejší disciplíny (Event Groups, Main/Similar Events) 

o Požadovaný počet bodovaných závodů pro zařazení do žebříčku 

o Žebříčkové období 

o Světové rekordy 

e. Určení pořadí v žebříčku při bodové shodě: 

V případě, že dva nebo více atletů mají stejné body do žebříčku (Ranking Score), 

pořadí se určí ve prospěch atleta s nejlepším jednotlivým výkonem (Performance 

Score). Pokud je nejlepší výkon také shodný, rozhoduje druhý nejlepší výkon atd. 

Pokud jsou všechny bodované výkony v žebříčku (Performance Scores) shodné, jde 

o remízu a atleti zůstávají na stejné pozici. 
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6. CELKOVÉ ŽEBŘÍČKY 
(OVERALL RANKINGS) 

6.1. METODIKA ŽEBŘÍČKU 
V platnosti od 1. ledna 2021. 

Základ atletického žebříčku tvoří dvě hlavní části: body za dosažený výkon (Result Score) a 

body za umístění (Placing Score). Prostým součtem získáme body atleta za každý závod 

(Performance Score). 

BODY ZA ZÁVOD = BODY ZA VÝKON + BODY ZA UMÍSTĚNÍ 

(PERFORMANCE SCORE = RESULT SCORE + PLACING SCORE) 

Atletické výkony je možné hodnotit v soutěžích všech typů – od amatérských až po elitní 

mezinárodní úroveň. Výsledky však musí být v souladu s platnými pravidly a předpisy WA. 

WA, kontinentální asociace nebo členské federace musí výsledky oficiálně schválit.  

6.2. BODY ZA VÝKON 
(RESULT SCORE) 

a. Body za výkon (Result Score) se počítají pomocí aktuálních Bodovacích tabulek 

IAAF (IAAF Scoring Tables), tzv. maďarských tabulek, které sestavil Dr. Bojidar Spiriev 

a naleznete je zde. 

b. Dle okolního prostředí soutěže se určí, zda se použijí maďarské tabulky pro halové 

nebo venkovní soutěže. 

c. Pro disciplíny, které nejsou zahrnuty v aktuální verzi maďarských tabulek, existují 

speciální bodovací tabulky sestavené v plném souladu s maďarskými tabulkami. 

d. Světový žebříček zohledňuje pouze výkony, jichž bylo dosaženo v soutěžích 

organizovaných podle pravidel atletiky. 

e. Výkony s nářadím a náčiním určeným pro mládežnické věkové kategorie (překážkové 

běhy, vrhy a hody) v žebříčku nejsou zahrnuty. 

f. Mezičasy ze závodu se atletům nepočítají jako dosažené výkony, a proto nejsou 

součástí světového žebříčku. 

g. Body za výkon (Result Score) mohou být upraveny na základě následujících faktorů:  

o Větrné podmínky  

o Nejlepší skok s dovolenou podporou větru (Best Legal Jump, BLJ) 

o Klesající trať 

 
  

https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information#collapsescoring-tables
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6.2.1. KOREKCE VLIVU VĚTRU (WIND READING), 

DISCIPLÍNY NA DRÁZE A V POLI, MIMO VÍCEBOJE 

a. Žebříček obsahuje také výkony dosažené s nedovolenou podporou větru (po korekci). 

Pro solidní sestavení žebříčku je zohledněn nejen vítr do zad (více než 2 m/s), ale i 

protivítr. 

b. Bodové úpravy podle síly větru se provádějí v následujících disciplínách:  

o 100 m 

o 200 m 

o 100 m překážek 

o 110 m překážek 

o Skok daleký 

o Trojskok 

c. Definovali jsme „Systém korekce vlivu větru“ (Wind Modification System, viz tab. 2.1), 

na jehož základě se upraví body za výkon (Result Score) v závislosti na síle a směru 

větru. Při protivětru se body přičítají, při nedovolené podpoře větru se odečítají a při 

síle větru mezi 0 až +2,0 m/s nedochází k žádné korekci. Bodové odečty proto začínají 

na 2,1 m/s a přípočty na -0,1 m/s. Vítr o rychlosti 1 m/s odpovídá 6 bodům 

v maďarských tabulkách (IAAF Scoring Tables). Základní hodnoty jsou v tabulce níže, 

pro výpočet dalších se použije přepočet: ±0,6 za každých ±0,1 m/s. Např. při +2,5 m/s 

= -15 bodů, při -1,1 m/s = +6,6 bodu. Pokud není u vyjmenovaných disciplín k dispozici 

údaj o rychlosti větru (NWI), odečte se od hodnocení výkonu 30 bodů. 

Tabulka 6.1. „Systém korekce vlivu větru“ pro krátké sprinty, překážky a horizontální skoky (příklady) 

VÍTR DO ZAD  PROTIVÍTR  

+4 m/s -24 b -4 m/s +24 b 

+3 m/s -18 b -3 m/s +18 b 

+2 m/s -0 b -2 m/s +12 b 

+1 m/s -0 b -1 m/s +6 b 

+0 m/s -0 b -0 m/s +0 b 

 

6.2.2. KOREKCE VLIVU VĚTRU (WIND READING), VÍCEBOJE 

a. Žebříček obsahuje také výkony dosažené s nedovolenou podporou větru (po korekci). 

b. Pokud vítr v jedné z disciplín přesáhne +4,0 m/s A SOUČASNĚ průměr všech větrných 

údajů přesáhne +2,0 m/s, odečte se od hodnocení výkonu (Result Score) 24 bodů. 

c. Pokud není u některé z disciplín víceboje k dispozici údaj o rychlosti větru (NWI), odečte 

se od hodnocení výkonu 24 bodů. 

6.2.3. NEJLEPŠÍ SKOK S DOVOLENOU PODPOROU VĚTRU (BEST LEGAL JUMP) 

Je-li při skoku dalekém nebo trojskoku konečný výsledek s nedovolenou podporou větru, pak 

lze nejlepší regulérní výkon (výkon s podporou 2,0 m/s a nižší) použít pro body do žebříčku, 

jsou-li body za výkon (Result Score) v tomto případě vyšší. Např. atlet skočí do dálky 874 cm 

s větrem +3,0 m/s (1300-18=1282 bodů), což je méně než 867 cm s větrem 0 až +2 m/s (1284 

bodů) nebo třeba 864 cm s -1,0 m/s (1278+6=1284 bodů). 
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6.2.4. KLESAJÍCÍ TRATĚ (DOWNHILL COURSES) 

Pro spravedlivé ohodnocení výkonů na tratích, které ne úplně odpovídají kritériím WA, byl 

vyvinut „Systém korekce pro klesající tratě“ (Downhill Modification System), který počítá se 

změnou nadmořské výšky na klesající trati (Downhill course). 

• Klesající trať (Downhill Course) je definována jako trať, na které je pokles nadmořské 

výšky vyšší než 1 m/km. (Např. při maratonu více než 42,195 m.) 

• Čistý pokles nadmořské výšky o 1 m/km se podle maďarských tabulek (IAAF Scoring 

Tables), případně alternativních bodovacích tabulek v případě disciplín, které v nich 

nejsou zahrnuty, rovná 6 bodům. (Např. na 10km trati: pokles o 30 m a zároveň 

stoupání o 20 m znamená čistý pokles 10 m → 2 m/km a tedy 12 b.) 

• Tyto body se odečítají od bodů za výkon (Result Scores). 

• Pokud je čistý pokles nadmořské výšky nižší než 1 m/km, body se neodečítají. 

• Při poklesu o 1 m/km se každých 0,1 m/km rovná 6 + 0,6 bodu. (např. 1,1 m/km = - 6,6 

bodu, 1,2 m/km = -7,2 bodu atd.) 

6.2.5. CERTIFIKOVANÉ SILNIČNÍ ZÁVODY 

V potaz jsou brány pouze výsledky dosažené na certifikovaných silničních tratích (Certified 

Road Courses). Podrobností a aktuální seznam těchto certifikovaných tratí/závodů naleznete 

na worldathletics.org. 

6.2.6. CERTIFIKOVANÉ ZÁVODY V CHŮZI 

V potaz jsou brány pouze výsledky dosažené při certifikovaných závodech v chůzi (Certified 

Race Walking Events). Podrobností a aktuální seznam certifikovaných závodů naleznete na 

worldathletics.org. 

6.2.2. MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ CHŮZE 

Aby výsledky mohly být započítány do světového žebříčku, musejí být u závodu přítomni 

nejméně tři mezinárodní nebo kontinentální rozhodčí chůze. Aktuální seznam závodů v chůzi, 

které splňují tyto požadavky, naleznete na worldathletics.org. 

  

https://www.worldathletics.org/records/certified-roadevents
https://www.worldathletics.org/records/certified-roadevents
https://www.worldathletics.org/records/certified-roadevents
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6.3. BODY ZA UMÍSTĚNÍ 
(PLACING SCORE) 

a. Body za umístění (Placing Score) se udělují atletům za pořadí v soutěži. 

b. Soutěže jsou rozděleny do kategorií (Category), v nichž se body za umístění (Placing 

Scores) liší. Pro účely bodů za umístění existuje 10 různých kategorií podle úrovně a 

významu soutěže. Kategorie „OW“ označuje soutěže na nejvyšší úrovni a uděluje se 

za ni nejvíce bodů. Například body za umístění na Mistrovství světa nebo Olympijských 

hrách jsou mnohem vyšší než body na jakékoli jiné soutěži. Viz tabulky 6.2 až 6.4 a 

kapitola 6.4 – Kategorie soutěží. 

c. Body za umístění (Placing Scores) mohou být uděleny pouze za finálové umístění 

v daných soutěžích. V rozbězích/kvalifikacích, čtvrtfinále, semifinále získávají atleti 

pouze body za výkon (Result Scores) nikoli za umístění. Výjimkou jsou kategorie „OW“, 

„DF“, „GW“ a „GL“, kde atlet obdrží body za umístění i v kole před finále. 

d. V případě přespolního běhu, kde existují značné rozdíly mezi tratěmi, se atletům udělují 

přímo body za závod (Performance Scores). 

e. Při kontinentálních a národních mistrovstvích mohou získat body za umístění (Placing 

Scores) pouze „domácí“ atleti, tj. reprezentanti členské federace kontinentální 

asociace, respektive členové federace pořádající dané národní mistrovství (např. Češi 

na ME nebo MČR). Atleti z jiné federace či kontinentu jsou považováni za 

mimosoutěžní účastníky (OC) a získávají pouze body za výkon (Result Scores) bez 

ohledu na umístění uvedeném v oficiálních výsledcích soutěže. 

f. Pokud soutěž spadá do více kategorií, je každému atletovi přičteno nejvyšší možné 

bodové ohodnocení za umístění (Placing Score) napříč klasifikacemi. (Např. MČR 

v maratonu nebo MČR v chůzi na 20 km jsou součástí mezinárodních mítinků, které 

mají odlišné kategorie.) 

6.3.1. BODY ZA UMÍSTĚNÍ, CELKOVÝ ŽEBŘÍČEK 

(PLACING SCORES, OVERALL RANKINGS) 

Body za umístění (Placing Scores) se udělují za pořadí ve finále soutěže, nicméně 

v kategoriích OW, DF, GW a GL i za poslední kolo před finále (do 16., respektive 12. místa). 

Tabulka 6.2. Body za umístění ve finále soutěže 

Místo OW OF GW GL A 8 C D E F 

1. 350 240 200 170 140 100 60 40 25 15 

2. 310 210 170 145 120 80 50 35 21 10 

3. 280 185 150 130 110 70 45 30 18 5 

4. 250 170 140 120 100 60 40 25 15  

5. 230 155 130 110 90 55 35 22 12  

6. 215 145 120 100 80 50 30 19 10  

7. 200 135 110 90 70 45 27 17   

8. 185 125 100 80 60 40 25 15   

9. 130 90 70 60       

10. 120 80 60 50       
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11. 110 70 50 45       

12. 100 60 45 40       

13. 95          

14. 90          

15. 85          

16. 80          

           

Tabulka 6.3. Body za umístění v kole před finále, je-li ve finále maximálně 9 atletů 

Místo OW DF GW GL 

Kvalifikován do finále 140 95 80 70 

9.* 130* 90* 70* 60* 

10. 120 80 60 50 

11. 110 70 50 45 

12. 100 60 45 40 

13. 85    

14. 80    

15. 75    

16. 70    

* Nekvalifikován do finále 

 

Tabulka 6.4. Body za umístění v kole před finále, je-li ve finále 10 a více atletů 

Místo OW DF GW GL 

Kvalifikován do finále 100 65 50 40 

11.* 95* 55* 40* 35* 

12.* 90* 50* 35* 30* 

13.* 85*    

14.* 80*    

15.* 75*    

16.* 70*    

* Nekvalifikován do finále  
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6.4. KATEGORIE SOUTĚŽÍ 
Body za umístění se udělují dle příslušné kategorie soutěže následovně: 

a. WA má výlučné právo určit, do jaké kategorie je soutěž zařazena. Kategorizace soutěží 

pod hlavičkou kontinentální asociace – šampionáty, hry a mítinky pro zvané (invitation 

meetings) – probíhá po dohodě s příslušnou kontinentální asociací. Některé mítinky 

pod hlavičkou národní federace (jiné než národní mistrovství dospělých) budou 

zařazeny do kategorie E na návrh členské federace a po dohodě s WA. Všechny 

ostatní mítinky pod hlavičkou národní federace jsou zařazeny do kategorie F. 

b. Během jednoho kalendářního roku může členská federace udělit body za umístění dle 

níže uvedené kategorizace pouze z jednoho národního mistrovství dospělých. Pokud 

členská federace organizuje více než jedno národní mistrovství nebo rovnocenný typ 

soutěže (např. kvalifikace na mezinárodní šampionáty) v jakékoli disciplíně během 

kalendářního roku, pak se první taková soutěž považuje za národní mistrovství, pokud 

členská federace neinformuje před začátkem sezóny Světovou atletiku jinak. 

c. Níže uvedenou kategorii – a tedy odpovídající body za umístění – získají pouze 

disciplíny, které se konají primárně pro účely soutěže, pro kterou byla příslušná 

kategorie udělena. Mimořádné nebo doplňkové disciplíny (vložené závody), národní 

nebo mládežnické disciplíny během mezinárodních mítinků atd. se považují za 

kategorii F bez ohledu na kategorii hlavní soutěže, během níž se konají. (Například do 

kategorie F budou patřit disciplíny v předprogramu mezinárodních mítinků jako Zlatá 

tretra nebo Memoriál Josefa Odložila, které jinak jsou ve vyšších kategoriích.) 

 

 

Tabulka 6.5. Kategorie soutěží 
KATEGORIE SOUTĚŽ | SKUPINA SOUTĚŽÍ 
OW Olympijské hry 

Mistrovství světa 
DF Finále Diamantové ligy 
GW Halové mistrovství světa  

Mistrovství světa v přespolním běhu (závod dospělých) 
Mistrovství světa v půlmaratonu / v silničním běhu 
Mistrovství světa družstev v chůzi 
Mítinky Diamantové ligy (pouze disciplíny DL) 
Světová kontinentální tour, zlatá úroveň (pouze kladivo) 
Maratony oceněné platinovou známkou 

GL Silniční závody oceněné platinovou známkou (mimo maratony) 
Maratony oceněné zlatou známkou 
Kontinentální mistrovství dospělých venku 
Mítinky ve vícebojích a v chůzi challenge WA 

A Hry: Africké, Asijské, zemí Commonwealthu, Panamerické, Evropské, Jihoamerické 
Světová kontinentální tour, zlatá úroveň* 
Světová kontinentální tour, stříbrná a bronzová úroveň 
 (pouze kladivo a schválené WA) 
Mítinky Diamantové ligy 
 (doplňkové disciplíny s odměnami alespoň na 50 % úrovně DL) 
Světová halová tour, zlatá úroveň* 
Silniční běhy oceněné zlatou známkou (mimo maratony) 
Maratony oceněné stříbrnou a elitní známkou 
Kontinentální halové mistrovství 
Kontinentální mistrovství v chůzi a maratonu 
 (nejsou-li součástí hlavního kontinentálního mistrovství) 
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B Silniční běhy oceněné stříbrnou a elitní známkou (mimo maratony) 
Maratony oceněné bronzovou známkou 
Univerziáda; regionální mistrovství a hry (Frankofonní hry, Iberoamerické mistrovství, 
 Hry Střední Ameriky a Karibiku, Balkánské mistrovství) 
Světová kontinentální tour, stříbrná úroveň* 
Světová kontinentální tour, bronzová úroveň (pouze kladivo a schválené WA) 
Kontinentální mistrovství druhé třídy (superliga ME družstev) 
Národní mistrovství dospělých: 
 disciplíny na dráze (venku), víceboje, maraton a chůze 20/35**/50 km 

C Světová atletická série, juniorské soutěže a závody 
 (MS do 19 let, MS v přespolním běhu, MS družstev v chůzi) 
Světová kontinentální tour, bronzová úroveň* 
Světová halová tour, stříbrná úroveň* 
Silniční běhy oceněné bronzovou známkou (mimo maratony) 
Kontinentální mistrovství a poháry třetí třídy (mistrovství do 22 let, 1. liga ME družstev, 
 EP ve vrzích, EP v běhu na 10 000 m) a ve vedlejších disciplínách  
Regionální soutěže (Arabské mistrovství, Středomořské hry) a armádní světové hry 
1. divize univerzitního mistrovství USA [NCAA] 

D Regionální hry, mistrovství a poháry třetí třídy (pouze první a dospělé divize) 
Světová halová tour, bronzová úroveň* 
Mítinky pod kontinentální asociací (také halové a mimo světovou kontinentální tour) 
Kontinentální mistrovství čtvrté třídy 
 (mistrovství do 19 let, 1. divize mistrovství klubů, 2. liga ME družstev) 
Tradiční mezinárodní soutěže, přihlášené a schválené od kontinentální asociace  
 (např. Finnkampen, mistrovství pobaltských zemí) 
Národní mistrovství dospělých 
 (v hale v hlavních disciplínách, venku ve vedlejších disciplínách)  
Olympijské hry mládeže 

E Mezinárodní utkání, schválené Světovou atletikou či kontinentální asociací 
Vybrané národní mítinky a soutěže, schválené členskou federací a Světovou atletikou 
Ostatní mezinárodní maratony, včetně oceněných známkami  
 (změřené a certifikované) 
Ostatní mezinárodní půlmaratony a silniční běhy, včetně oceněných známkami 
 (změřené a certifikované) 
1. divize halového univerzitního mistrovství USA [NCAA] 
Kontinentální mistrovství do 17 let 
Evropský olympijský festival mládeže 

F Mítinky pod národní federací 

* Pouze disciplíny, za něž se udělují oficiální odměny (prize money) v souladu s pravidly tour.  

** Od 10. srpna 2021 se stane hlavní disciplínou (Main Event) 35 km místo dosavadních 50 km v této skupině 

disciplín (Event Group), přičemž změna se použije zpětně od začátku žebříčkového období (Ranking Period). 

 

6.5. BODY ZA ZÁVOD 
(PERFORMANCE SCORE) 
Body za závod (Performance Score) se vypočítají součtem bodů za výkon (Result Score) a 

bodů za umístění (Placing Score): 

Body za závod = body za výkon + body za umístění 
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6.6. BODY ZA ZÁVOD, 

HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ DISCIPLÍNY 
(EVENT GROUPS, MAIN/SIMILAR EVENTS) 
Do celkového žebříčku (Overall Rankings) se započítávají všechny výkony atleta bez ohledu 

na skupinu disciplín (Event Group), v němž jej dosáhl. V celkovém žebříčku se rozlišuje pouze 

mezi hlavními a vedlejšími disciplínami (Main / Similar Events). 

Tabulka 6.6. Hlavní a vedlejší disciplíny v celkovém žebříčku 
 

DISCIPLÍNY MUŽŮ DISCIPLÍNY ŽEN 

Hlavní disciplíny Hlavní disciplíny 

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 
10 000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., skok 
vysoký, skok o tyči, skok daleký, trojskok, vrh koulí, 
hod diskem, hod kladivem, hod oštěpem, silnice 
10 km, půlmaraton, maraton, chůze 20 km, chůze 
35 km/50 km*, desetiboj 

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 
10 000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., skok 
vysoký, skok o tyči, skok daleký, trojskok, vrh koulí, 
hod diskem, hod kladivem, hod oštěpem, silnice 
10 km, půlmaraton, maraton, chůze 20 km, chůze 
35 km/50 km*, sedmiboj 

Vedlejší disciplíny Vedlejší disciplíny 

Hala 50 m, hala 55 m, hala 60 m, hala 200 m, 
300 m, hala 300 m, hala 400 m, 500 m, hala 500 m, 
600 m, hala 600 m, hala 800 m, 1000 m, hala 
1000 m, hala 1500 m, 1 míle, hala 1 míle, 2000 m, 
hala 2000 m, 3000 m, hala 3000 m, 2 míle, hala 
2 míle, hala 5000 m, přespolní běh (pouze MS), 
hala 50 m př., hala 55 m př., hala 60 m př., 2000 m 
př., hala skok vysoký, hala skok o tyči, hala skok 
daleký, hala trojskok, hala vrh koulí, silnice 5 km, 
silnice 15 km, silnice 10 mil, silnice 20 km, silnice 
15 mil, silnice 25 km, silnice 30 km, silnice 20 mil, 
chůze 5 km**, chůze 5000 m**, chůze 10 km, 
chůze 10 000 m, chůze 15 km, chůze 15 000 m, 
chůze 20 000 m, chůze 30 km, chůze 30 000 m, 
chůze 35 km/50 km*, chůze 50 000 m, hala 
sedmiboj 

Hala 50 m, hala 55 m, hala 60 m, hala 200 m, 
300 m, hala 300 m, hala 400 m, 500 m, hala 500 m, 
600 m, hala 600 m, hala 800 m, 1000 m, hala 
1000 m, hala 1500 m, 1 míle, hala 1 míle, 2000 m, 
hala 2000 m, 3000 m, hala 3000 m, 2 míle, hala 
2 míle, hala 5000 m, přespolní běh (pouze MS), 
hala 50 m př., hala 55 m př., hala 60 m př., 2000 m 
př., hala skok vysoký, hala skok o tyči, hala skok 
daleký, hala trojskok, hala vrh koulí, silnice 5 km, 
silnice 15 km, silnice 10 mil, silnice 20 km, silnice 
15 mil, silnice 25 km, silnice 30 km, silnice 20 mil, 
chůze 5 km, chůze 5000 m, chůze 10 km, chůze 
10 000 m, chůze 15 km, chůze 15 000 m, chůze 
20 000 m, chůze 30 km, chůze 30 000 m, chůze 
35 km/50 km*, chůze 50 000 m, hala pětiboj 

* Od 10. srpna 2021 se stane hlavní disciplínou (Main Event) 35 km místo dosavadních 50 km v této skupině 

disciplín (Event Group), přičemž změna se použije zpětně od začátku žebříčkového období (Ranking Period). 

** Od 10. srpna 2021 budou 5 km a 5 000 m mužů přidány jako vedlejší disciplíny (Similar Events) do skupiny 

disciplín (Event Group) 20 km, přičemž změna se použije zpětně od začátku žebříčkového období (Ranking Period). 
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6.7. POŽADOVANÝ POČET 

BODOVANÝCH ZÁVODŮ 
Aby mohl být atlet zařazen do žebříčku, musí absolvovat dostatečný počet bodovaných závodů 

(Performance Scores), přičemž část z nich musí být v hlavní disciplíně (Main Event). Přehled 

hlavních/vedlejších disciplín viz tabulka 6.6, minimální počet závodů zde: 

a. Pro celkový žebříček (Overall Rankings) je třeba dosáhnout minimálně pěti (5) 

bodovaných závodů (Performance Scores). 

b. Pro celkový žebříček (Overall Rankings) je třeba v hlavních disciplínách (Main 

Events) dosáhnout minimálně tří (3) bodovaných závodů (Performance Scores). 

6.8. ŽEBŘÍČKOVÉ OBDOBÍ 
(RANKING PERIOD) 

a. V každém žebříčku zveřejněném před 12. srpnem 2021 se berou v úvahu pouze ty 

body za závod (Performance Scores), které atlet získal od 30. června 2019, s výjimkou 

období mezi 6. dubnem a 30. listopadem 2020, kdy byl pozastavený žebříček a žádný 

výkon do něj nebyl započítáván. V žebříčcích publikovaných 10. srpna 2021 a později, 

jsou brány v potaz jen body za závody (Performance Scores) získané atletem 

v 12měsíčním období aktivního žebříčku. Není do něj zahrnuto období 

pozastaveného žebříčku od 6. dubna do 30. listopadu 2020. Do Olympijských her 

v Tokiu je začátek žebříčkového období prodloužen do 30. 6. 2019. Po skončení OH 

už se bere v potaz 12měsíční období, nadále se do něj nezapočítává období 

pozastaveného žebříčku od 6. 4. do 30. 11. 2020 (tj. až do 30. 11. 2021 se připočítává 

adekvátní období před 6. 4. 2020). 

b. Aby nedocházelo k nadhodnocování, soutěže v kategoriích OW a DF budou ve všech 

skupinách disciplín (Event Groups) do žebříčku zařazeny pouze jednou, bez ohledu na 

pravidlo o 12 a 18 měsících. Např. body za Mistrovství světa v atletice 2019 budou 

z žebříčku vyřazeny, jakmile budou zapracovány výsledky z Olympijských her 2020. 

c. Aby byly v žebříčku zahrnuty výkony dosažené na venkovním kontinentálním 

mistrovství dospělých, započítají se body z posledního ročníku šampionátu bez ohledu 

na to, zda spadá do odpovídajícího žebříčkového období dané disciplíny (Events’ 

Ranking Period), s tím, že se šampionát musel uskutečnit ve třech kalendářních letech 

před vydáním žebříčku. Např. body za Mistrovství Evropy 2018 budou v žebříčku 

Evropanů ještě po celý rok 2021, v roce 2022 už nikoli. 
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6.9. BONUS ZA SVĚTOVÝ 
REKORD 
Pokud atlet překoná nebo vyrovná světový rekord, obdrží bonusové body jako zvláštní 

odměnu. Tyto bonusové body za světový rekord se přičítají k bodovému průměru ze závodů 

(average of the Performance Scores) a zvyšují tak body do žebříčku (Ranking Score). 

Bonusové body se udělují za každý světový rekord, jehož atlet dosáhl v žebříčkovém období 

bez ohledu na to, zda je tento výkon zařazen do žebříčku. 

Bonusové body za světový rekord se udělují následovně: 

a. Hlavní disciplíny: 

o nový světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 20 bonusových bodů 

o vyrovnaný světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 10 bonusových 

bodů 

b. Vedlejší disciplíny:  

o nový světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 10 bonusových bodů 

o vyrovnaný světový rekord = k průměru bodů ze závodů se přičte 5 bonusových 

bodů 

 

6.10 BONUS ZA NEJLEPŠÍ 
VÝKONY PŘI DIAMANTOVÉ LIZE 
(DIAMOND LEAGUE BEST PERFORMING 

ATHLETE BONUS) 
Jeden muž a jedna žena v každé skupině disciplín – sprinty, překážky, běhy, skoky a vrhy/hody 

– obdrží 10 bonusových bodů přičtených k průměru bodovaných závodů (average of 

Performance Scores). 
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6.11. BODY DO ŽEBŘÍČKU 
(RANKING SCORE) 

a. Postavení v žebříčku (Ranking) je založeno na bodech do žebříčku (Ranking Score). 

Atleti se celkově (Overall Ranking) řadí podle svých bodů do žebříčku (Ranking Score). 

b. Body do žebříčku (Ranking Score) jsou průměrem všech bodovaných závodů 

(average of the Performance Scores). 

c. Aby mohl být atlet zařazen do žebříčku, musí absolvovat dostatečný počet bodovaných 

závodů (Performance Scores), přičemž část z nich musí být v hlavní disciplíně (Main 

Event). Atleti, kteří neabsolvují dostatečný počet závodů, tím nemají platné body do 

žebříčku (Ranking Score) a nejsou tak způsobilí pro zařazení do žebříčku. Podrobnosti 

o jednotlivých skupinách disciplín (Event Group) naleznete v příslušných oddílech. 

d. Při počítání bodů do žebříčku (Ranking Score) jsou zohledňovány následující faktory:  

o Skupiny disciplín, hlavní a vedlejší disciplíny (Event Groups, Main/Similar Events) 

o Požadovaný počet bodovaných soutěží pro zařazení do žebříčku 

o Žebříčkové období 

o Světové rekordy 

e. Určení pořadí v žebříčku v případě bodové shody: 

V případě, že dva nebo více atletů mají stejné body do žebříčku (Ranking Score), 

pořadí se určí ve prospěch atleta s nejlepším jednotlivým výkonem (Performance 

Score). Pokud je nejlepší výkon také shodný, rozhoduje druhý nejlepší výkon atd. 

Pokud jsou všechny bodované výkony v žebříčku (Performance Scores) shodné, jde o 

remízu a atleti zůstávají na stejné pozici. 

 

6.11. SROVNÁNÍ ŽEBŘÍČKOVÝCH 
BODŮ V DISCIPLÍNĚ A CELKOVĚ 
(EVENT RANKING vs. OVERALL RANKING) 
Body v celkovém žebříčku (Overall Ranking Score) nemohou být nižší než body v žebříčku 

disciplíny (Event Ranking Score), a to v jakékoli skupině disciplín (Event Group), v níž atlet 

dosáhl žebříčkových bodů (Ranking Score). 

V některých skupinách disciplín (Event Groups) – 5000 m, 10 000 m, 3000 m př., víceboje, 

silniční běhy, maraton nebo chůze na 20/50 km – stačí méně bodovaných závodů (Ranking 

Score) a také je delší období (Ranking Period) pro zařazení do žebříčku disciplíny (Event 

Rankings) než u celkového žebříčku (Overall Rankings). Pokud by atlet dosáhl v žebříčku 

disciplíny (Event Rankings) vyššího ohodnocení (Ranking Score) než celkově (Overall 

Ranking), použijí se body v disciplíně (Event Ranking Score) jako celkové (Overall Ranking 

Score). 


