
VYSVĚTLIVKY K HISTORICKÉMU ŽEBŘÍČKU 

NÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ V KARETNÍ HŘE LÓRA 
 

Historický žebříček je vytvořen z bodových součtů všech hráčů, kteří se umístili do 

50. místa, a to od roku 1992, tj. od roku, od kterého byly evidovány výsledky všech 

zúčastněných hráčů. Odpovídá to zhruba době, po kterou je N.M.L. hodnoceno novým, tzv. 

Škulavikovým systémem. 
 

Body jsou přiděleny tak, že za 1. místo v turnaji je 50, za druhé 49, za třetí 48 

bodů, atd. …, za 49. místo dva body a za 50. místo 1 bod. Tam, kde se více hráčů 

podílelo na několika pořadích (např. umístění na 24.-26. místě), je všem hráčům 

započítáno pořadí vyšší. 
 

K vlastní tabulce:  
První sloupec: Součet všech bodů, které hráč od roku 1992 obdržel. 

Druhý sloupec: Celkové pořadí hráče po posledním ročníku. 

Třetí sloupec: Bodový posun od minulého ročníku. Údaj bez znaménka je posun na lepší 

pozici. Znaménko „minus“ značí sestup na horší pozici. „Nula“ znamená, že hráč zůstává na 

pořadí, na kterém se nacházel i minulý rok. „Nový“ znamená, že hráč je v tomto roce bodován 

poprvé. 

Čtvrtý sloupec: Jméno hráče. 

Pátý sloupec: Název družstev, za která hráč v minulých ročnících nastoupil. 

V dalších sloupcích: jsou uvedeny jednotlivé ročníky N.M.L. a pořadí, na kterém příslušný 

hráč v tomto ročníku skončil. Kolik to reprezentuje bodů do celkového součtu lze vypočítat 

z následující převodní tabulky: 

PŘEVODNÍ TABULKA: 
(První číslo = celkové pořadí v turnaji, druhé číslo = počet získaných bodů 

50.=1; 49.=2; 48.=3; 47.=4; 46.=5; 45.=6; 44.=7; 43.=8; 42.=9; 41.=10; 40.=11; 39.=12; 

38.=13; 37.=14; 36.=15; 35.=16; 34.=17; 33.=18; 32.=19; 31.=20; 30.=21; 29.=22; 28.=23; 

27.=24; 26.=25; 25.=26; 24.=27; 23.=28; 22.=29; 21.=30; 20.=31; 19.=32; 18.=33; 17.=34; 

16.=35; 15.=36; 14.=37; 13.=38; 12.=39; 11.=40; 10.=41; 9.=42; 8.=43; 7.=44; 6.=45; 5.=46; 

4.=47; 3.=48; 2.=49; 1.=50 

Barvy sloupců: Všechny ročníky N.M.L. nebyly zastoupené stejným počtem hráčů, a proto 

stejné pořadí v různých ročnících má ve skutečnosti různý význam. Podle barvy sloupců si 

o tom můžete vytvořit určitou představu. Každá barva představuje určitý počet zúčastněných 

hráčů: 

N.M.L. se zúčastnilo do 50 hráčů: □, 51-100 hráčů: ■, 101-150 hráčů: ■, 151-200 hráčů: 

■, 201-250 hráčů: ■, 251-300 hráčů: ■, 301-350 hráčů: ■, 351-400 hráčů: ■, 401-450 

hráčů: ■, 451-500 hráčů: ■, 501-550 hráčů: ■ 
 

POZNÁMKA:  

Výsledky žebříčku jsou zatím zkresleny tím, že se někteří hráči zúčastňovali jednotlivých ročníků 

turnaje v družstvech rozličných názvů a často bez udání křestního jména, takže při zpracování 

výsledků nebylo vždy jasné, zda jde o tutéž osobu. Hráči stejných jmen, u kterých jsme se nedopátrali 

přesných skutečností, jsou vždy považováni za osoby rozdílné. Někteří hráči se dokonce do některých 

ročníků přihlásili pouze pod křestními jmény nebo pod přezdívkami. Taková jména budou rovněž, 

pokud se nám podaří dopátrat jejich identity, postupně opravena. 


