PRAVILNIK O RANGIRANJU

Članak 1.
Natjecatelji se svrstavaju na godišnje rang-liste Hrvatskog teniskog saveza na
temelju ostvarenih rezultata u kalendarskoj godini na pojedinačnim i
momčadskim natjecanjima iz Kalendara natjecanja Hrvatskog teniskog saveza.
Bodovi se dobivaju na temelju plasmana u pojedinačnim konkurencijama i u igri
parova, te na temelju uspjeha momčadi u momčadskim natjecanjima.

Članak 2.
Kako bi se dobio redoslijed igrača koji odražava njihovu relativnu jakost na
osnovi postignutih rezultata neovisno o kategoriji uveden je kombinirani sustav
bodovanja za sve kategorije. Iz jedinstvene liste rangiranih igrača izvode se
rang-liste po kategorijama.
Omjer bodova u svim kategorijama jednak je, s tim da se u prvoj starijoj
kategoriji bodovi množe faktorom 2. Bodovi osvojeni u kategoriji vrijede i za
prvu stariju kategoriju, te za sve mlađe kategorije u kojima igrač ima pravo
nastupa.

Članak 3.
U rang-liste se uključuju samo natjecatelji koji imaju pravo nastupa.
Pravo nastupa na seniorskim turnirima imaju igrači koji u tekućoj godini
navršavaju 14 godina i stariji.
Pravo nastupa u kategoriji do 18 godina imaju igrači koji u tekućoj godini
navršavaju najviše 18 godina, a najmanje 13 godina.
Pravo nastupa u kategoriji do 16 godina imaju igrači koji u tekućoj godini
navršavaju najviše 16 godina, a najmanje 12 godina.
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Pravo nastupa u kategoriji do 14 godina imaju igrači koji u tekućoj godini
navršavaju najviše 14 godina, a najmanje 10 godina.
Pravo nastupa u kategoriji do 12 godina imaju igrači koji u tekućoj godini
navršavaju najviše 12 godina, a najmanje 9 godina.

Članak 4.
Za izračun bodova za sve kategorije osim seniorske uzima se šest najboljih
plasmana u pojedinačnoj konkurenciji, od kojih dva mogu biti u starijim
kategorijama, četiri najboljih plasmana u konkurenciji parova, od kojih dva
mogu biti u starijim kategorijama, te plasman momčadi u momčadskom
natjecanju.
Za izračun bodova u seniorskoj kategoriji uzima se 10 najboljih plasmana u
pojedinačnoj konkurenciji, od kojih najviše šest može biti iz mlađe kategorije, te
10 najboljih plasmana u konkurenciji parova, od kojih najviše 4 može biti iz
mlađe kategorije, te plasman momčadi u seniorskim momčadskim natjecanjima.

Članak 5.
Natjecatelj dobiva bodove na turniru u pojedinačnoj konkurenciji jedino ako je
ostvario barem jednu pobjedu u pojedinačnoj konkurenciji, te u parovima jedino
ako je ostvario barem jednu pobjedu u parovima. Susreti dobiveni bez borbe ne
računaju se.

Čanak 6.
Igrač koji je na turniru diskvalificiran ne dobiva za taj turnir bodove ni u
pojedinačnoj konkurenciji ni u parovima.
Igrač ne smije nastupati istovremeno u više natjecanja, kako u zemlji tako i u
inozemstvu, odnosno ne smije pristupiti osobnoj prijavi niti prihvatiti pozivnicu
na turniru ako još igra na prethodnom turniru, bilo pojedinačno bilo u igri
parova. Također ne smije nastupiti u ligaškom ili momčadskom susretu ako za
vrijeme prijave momčadi za susret, ili u vrijeme prijave parova još igra na
prethodnom turniru.
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Ukoliko igrač nastupi na više natjecanja istovremeno, niti jedno od tih natjecanja
neće mu se bodovati za rang-listu.
Članak 7.
U slučaju da se ne odigra finalni susret, igrači dobivaju bodove za drugo mjesto.
Na turniru koji je prekinut zbog više sile, priznaju se samo bodovi za kolo koje
su igrači ostvarili.

Članak 8.
U momčadskim i ligaškim natjecanjima igrač dobiva bodove na osnovi
plasmana momčadi, ovisno o redosljedu u prijavi.
U kategorijama do 14 godina, juniorki do 18 godina, juniora do 18 godina i
seniorki boduje se samo plasman u finalnoj skupini, prema Tablici bodova u
momčadskim natjecanjima.
U kategoriji seniora boduju se plasmani u I, II i III ligi, te u kvalifikacijskom
turniru za ulazak u II ligu, prema Tablici bodova u muškim seniorskim ligama.

Članak 9.
Natjecatelj dobiva bodove za plasman momčadi u finalu momčadskog
natjecanja samo ako je nastupio u momčadskom natjecanju u barem jednom
susretu, pojedinačnom ili u parovima. Pri tome se uzima u obzir i nastup u
kvalifikacijama. Prema tome, popis igrača svake momčadi koji su osvojili
bodove u momčadskom dijelu sastoji se samo od igrača koji su nastupili u
barem jednom susretu.
U slučaju da se finalni dio momčadskog prvenstva ne odigra do kraja, bodovi
vrijede za plasman koji je ostvaren prije prekida natjecanja.
Bodovi iz momčadskog natjecanja vrijede samo za kategoriju u kojoj su
osvojeni i ne prenose se u mlađe ili starije kategorije.
Igrač dobiva bodove za plasman momčadi u ligama ako je nastupio u barem
jednom ligaškom susretu, pojedinačno ili u parovima.
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Igrači dvije prvoplasirane momčadi u kvalifikacijskom turniru za ulazak u 2.
ligu dobivaju bodove po Tablici za kvalifikacijski turnir za ulazak u 2. ligu.
Ostale momčadi iz kvalifikacija dobivaju bodove ovisno o mjestu koje su
zauzele u 3. ligi.
Ako u 3. ligi nastupa više od 6 momčadi, igrači dobivaju bodove prema Tablici
bodova za 3. ligu. Ako nastupa manje od šest momčadi, zadnjeplasirana
momčad dobiva bodove kao šestoplasirana momčad prema Tablici,
predposljednja momčad dobiva bodove kao petoplasirana momčad prema
Tablici, te tako redom ovisno o broju momčadi u ligi.

Članak 10.
U slučaju da dva ili više igrača imaju isti broj bodova, prednost na rang-listi ima
igrač s više bodova u pojedinačnim natjecanjima. Ako i dalje imaju isti broj
bodova, prednost ima igrač s više osvojenih bodova u pojedinačnoj
konkurenciji.

Članak 11.
Rang-liste Hrvatskog teniskog saveza izrađuju se tijekom kalendarske godine, a
datumi objavljivanja rang-liste su svaki prvi u mjesecu i završna rang-lista 31.
prosinca.
Članak 12.
Za rang-liste objavljene tijekom godine bodovi se računaju kao kod godišnje
rang-liste, s time da u obzir dolaze turniri koji su završili unutar godine dana
računato unatrag od datuma izračunavanja rang liste. Za obračun rang-liste
uzimaju se turniri koji su predviđeni po kalendaru da završe do zaključno
posljednjeg dana u prethodnom mjesecu.

Članak 13.
Na početku kalendarske godine izdaju se nove rang-liste za sve omladinske
kategorije, tako da se iz godišnjih rang-listi za proteklu godinu ispuštaju
natjecatelji koji u novoj godini napuštaju dotičnu kategoriju. Pri tome igrači
prenose bodove osvojene u protekloj godini, uključujući i bodove u mlađoj
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kategoriji u kojoj više ne mogu nastupati, sve dok ulaze među šest turnira na
kojima su ostvarili najbolje rezultate. U rang-listama do 14 i 16 godina dodaju se
igračima i bodovi koje su ostvarili na završnim oglednim natjecanjima do 13 i
15 godina, odigranima u jesen prošle godine, ako ulaze među šest turnira na
kojima su ostvarili najbolje rezultate.
.
Članak 14.
Prvi rang imaju samo pojedinačna prvenstva Hrvatske svih kategorija na
otvorenim igralištima.
Drugi rang imaju turniri svih kategorija koji se igraju u Hrvatskoj, a uvršteni su
u međunarodne kalendare, te Dvoranska prvenstva Hrvatske svih kategorija i
Pozivni turniri izbornika do 13 i 15 godina.
Svi ostali turniri u Kalendaru natjecanja Hrvatskog teniskog saveza imaju rang
od 3 do 7. Turnir može dobiti i viši rang od predviđenog, prema jakosti
sudionika, uz ispunjen uvjet o minimalnom broju sudionika, što je vidljivo u
Tablici bodova za plasman. Navedeni minimalni broj sudionika može biti manji
do 10 % zaokruženo na prvi manji cijeli broj. Viši rang turnira od predviđenog,
ostvaren u tekućoj godini vrijedit će kao unaprijed određen rang dotičnog turnira
u slijedećoj godini. Ako uvjet o minimalnom broju sudionika u pojedinačnoj
konkurenciji nije zadovoljen, rang turnira se u toj konkurenciji smanjuje za
jedan. Da bi se turnir parova priznao, potrebno je da na turniru nastupe najmanje
4 para i odigraju najmanje tri susreta. Susreti dobiveni bez borbe ne računaju se.

Članak 15.
Turnirima može u sljedećoj godini biti snižen rang zbog niske jakosti sudionika,
premalog broja sudionika, neigranja parova ili loše organizacije.
Pojedinačna prvenstva Hrvatske svih kategorija na otvorenim igralištima
zadržavaju prvi rang bez obzira na ispunjenje uvjeta o minimalnom broju
sudionika.
Dvoranska prvenstva Hrvatske svih kategorija zadržavaju drugi rang bez obzira
na ispunjenje uvjeta o minimalnom broju sudionika.
Turniri u međunarodnim kalendarima zadržavaju drugi rang bez obzira na
ispunjenje uvjeta o minimalnom broju sudionika.
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Rang završnih turnira ne ovisi o broju sudionika.
Turnir s manje od 7 sudionika ima 8. rang.
Da bi se turnir priznao moraju na njemu nastupiti igrači iz najmanje tri kluba.

Članak 16.
Jakost sudionika kojom se određuje rang turnira dobiva se na temelju broja
igrača iz triju skupina rang-liste koja vrijedi kada se igra dotični turnir. Prvu
skupinu čine igrači međunarodnog razreda i igrači poredani od prvog do desetog
mjesta, drugu skupinu igrači poredani od jedanaestog do dvadesetog mjesta, a
treću skupinu igrači poredani od dvadesetprvog do tridesetog mjesta. Pri
zbrajanju jakosti sudionika za određivanje ranga turnira igrač prve skupine
vrijedi dva boda, igrač druge skupine jedan bod, a igrač treće skupine pola boda.
Najmanji potreban zbroj jakosti sudionika za svaki pojedini rang vidljiv je iz
Tablice bodova.

Članak 17.
Rang turnira kod seniora i seniorki, dobiven na temelju jakosti sudionika, može
se podignuti odgovarajućim nagradnim fondom, što je vidljivo u Tablici bodova.
Od dva kriterija za određivanje ranga uzima se onaj koji daje viši rang.

Članak 18.
Igrači dobivaju međunarodni razred i svrstavaju se na rang-liste ispred igrača
plasiranih po bodovima ako se nalaze na međunarodnim rang-listama
-

seniori na ATP rang-listi među prvih 600

-

seniorke WTA rang-listi među prvih 400

-

juniorke i juniori do 18 godina na ITF rang-listi do 18 godina
među prvih 30

-

juniorke i juniori do 16 godina na ETA rang-listi do 16 godina
među prvih 20
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-

djevojčice i dječaci do 14 godina na ETA rang-listi do 14 godina
među prvih 20

Igrači se rangiraju u međunarodni razred na rang-listi HTS-a od dana kada
ostvare plasman na međunarodnoj rang-listi koji im osigurava međunarodni
razred, te ostaju u međunarodnom razredu do izlaska nove rang-liste HTS-a i u
slučaju da na međunarodnim rang-listama izgube mjesto koje im je osiguravalo
međunarodni razred.
Plasman u međunarodni razred vrijedi za dotičnog igrača ili igračicu i za niže
kategorije, ako po godini rođenja imaju pravo nastupa, te se postavljaju na vrh
međunarodnog razreda u nižoj kategoriji.

TABLICA
RANG TURNIRA

1

2

MINIMALNI BROJ
SUDIONIKA
JAKOST
SUDIONIKA
NAGRADNI FOND
ZA SENIORE (kn)

32000

3

4

5

6

7

24

24

16

16

8

15 i
više

12 –
14,5

9 – 11,5

6 – 8,5

0 – 5,5

14000

10000

7000

3500

2000
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