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Ruszyła kolejna edycja Rankingu Polskich Piłkarzy. Zdecydowałem się dalej systematycznie
przeliczać na punkty występy naszych piłkarzy, żeby wybrać tych najlepszych 2014 roku.
Ranking ten jest kontrpropozycją wobec subiektywnych wyborów najlepszych piłkarzy, jakich
dokonuje się zawsze na koniec roku. Często są to bardzo subiektywne wybory, albo wynikają z
powiązania na linii menadżer – dziennikarz. W styczniu na trzech pierwszych miejscach znaleźli
się: Wojciech Szczęsny, Kamil Glik i Artur Boruc. Wśród 18 sklasyfikowanych zawodników
znalazło się aż 6 bramkarzy, w tym 5 w czołowej 10.

W porównaniu z poprzednim rokiem do regulaminu wprowadzono jedną zmianę, którą opisano
w punkcie 8, który brzmi:
„Jeżeli kilku zawodników będzie miało tyle samo punktów, to wyżej w klasyfikacji będzie ten,
który gra w wyżej sklasyfikowanej lidze. Jeśli ci zawodnicy grają w tej samej lidze, to wyżej w
rankingu będzie ten, którego zespół jest na lepszym miejscu w tabeli. Jeżeli obaj grają w tej
samej drużynie, to wyżej będzie ten, który zagrał więcej minut.”
Klasyfikacja generalna Rankingu Polskich Piłkarzy (stan na 31.01.2014)
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I Wojciech Szczęsny (Arsenal) 24
II Kamil Glik (Torino) 14
III Artur Boruc (Southampton) 10
IV Paweł Kieszek (Vitoria Setubal) 8
V Grzegorz Krychowiak (Stade de Reims) 8
VI Filip Kurto (Roda) po 8
VII Robert Lewandowski (Borussia D) 7
VIII Łukasz Gikiewicz (Omonia) 7
IX Łukasz Skorupski (Roma) 6
X Rafał Wolski (Fiorentina) 6
XI Paweł Wszołek (Sampdoria) 6
XII Mateusz Klich (PEC Zwolle) 6
XIII Sebastian Przyrowski (Levadiakos) 6
XIV Łukasz Piszczek (Borussia D) 3
XV Arkadiusz Milik (Augsburg) 2
XVI Jakub Błaszczykowski (Borussia D) 1
XVII Adrian Mierzejewski (Trabzonspor) 1
XVIII Waldemar Sobota (Club Brugge) 1
Regulamin Rankingu Polskich Piłkarzy 2014 roku
1. W rankingu uwzględniani są tylko polscy piłkarze, czyli tacy, którzy mogą zagrać w
reprezentacji.
2. Ranking obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.
3. Zawodnicy otrzymują punkty za udział w meczach, w których ich drużyna wygrała lub
zremisowała. Za zwycięstwo otrzymują 3 punkty, a za remis 1 punkt (z uwzględnieniem
współczynnika korygującego przyznanego danym rozgrywkom).
4. Zawodnicy otrzymują punkty tylko za mecze rozegrane w:
a) reprezentacji Polski, ale tylko za mecze o punkty, czyli EMŚ; (9 za zwycięstwo, 3 za remis)
b) Lidze Mistrzów (9 za zwycięstwo, 3 za remis)
c) Lidze Europy (6 za zwycięstwo, 2 za remis)
d) ligach europejskich, które zgodnie z rankingiem UEFA zajmują 9 pierwszych miejsc w
Europie. Są to: Anglia, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Portugalia, Francja, Rosja, Holandia,
Ukraina. (6 za zwycięstwo, 2 za remis).
e) pucharach krajowych tych samych 9 państw, ale od 1/8 finału (6 za zwycięstwo, 2 za
remis).
f) ligach europejskich, które zgodnie z rankingiem UEFA zajmują od X do XV miejsca. Są to:
Grecja, Turcja, Belgia, Dania, Szwajcaria, Cypr (3 za zwycięstwo, 1 za remis).
g) pucharach krajowych tych samych 6 państw, ale od 1/8 finału (3 za zwycięstwo, 1 za
remis).
5. Żeby otrzymać pełną liczbę punktów trzeba zagrać minimum 30 minut w meczu. Jeżeli
zawodnik zagra mniej niż 30 minut otrzyma połowę punktów.
6. Przy ustalaniu najmocniejszych lig w I półroczu 2013 roku pod uwagę brany jest ranking
5-letni za okres 2008/2009 – 2012/2013, a w II półroczu będzie uwzględniany okres 2009/2010
– 2013/2014.
7. W przypadku remisowego meczu, który będzie się kończył rzutami karnymi , zawodnicy
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obu drużyn otrzymają punkty za remis.
8. Jeżeli kilku zawodników będzie miało tyle samo punktów, to wyżej w klasyfikacji będzie ten,
który gra w wyżej sklasyfikowanej lidze. Jeśli ci zawodnicy grają w tej samej lidze, to wyżej w
rankingu będzie ten, którego zespół jest na lepszym miejscu w tabeli. Jeżeli obaj grają w tej
samej drużynie, to wyżej będzie ten, który zagrał więcej minut.
Zestawienie to opublikowałem też na przegladligowy.com TUTAJ
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