PRAVILNIK
O RANGIRANJU
HRVATSKOG TENISKOG SAVEZA

Zagreb,19. listopada 2020.
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Na temelju članka 44. stavka 1. točka 15. Statuta Hrvatskoga teniskoga saveza Upravni
odbor Hrvatskoga teniskoga saveza na svojoj sjednici održanoj dana 19. listopada 2020.
godine donosi Pravilnik o rangiranju.
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I. UVOD
Članak 1.
Igrači/igračice se svrstavaju na godišnje rang liste Hrvatskog teniskog saveza temeljem
ostvarenih rezultata na pojedinačnim i ekipnim natjecanjima iz kalendara natjecanja
Hrvatskog teniskog saveza. Bodovi se osvajaju temeljem plasmana u pojedinačnim
konkurencijama, igri parova te prema plasmanu ekipe na ekipnim i ligaškim natjecanjima.

II. PRAVO NASTUPA
Članak 2.
Pravo nastupa u kategoriji:
- seniori imaju igrači/igračice koji u tekućoj godini navršavaju 14 godina i stariji
- do 18 godina imaju igrači/igračice koji u tekućoj godini navršavaju najviše 18 godina, a
najmanje 13 godina.
- do 16 godina imaju igrači/igračice koji u tekućoj godini navršavaju najviše 16 godina, a
najmanje 12 godina.
- do 14 godina imaju igrači/igračice koji u tekućoj godini navršavaju najviše 14 godina, a
najmanje 10 godina.
- do 12 godina imaju igrači/igračice koji u tekućoj godini navršavaju najviše 12 godina, a
najmanje 9 godina.
III.

IZRAČUN BODOVA
Članak 3.

Za rang listu računaju se samo bodovi osvojeni u kategoriji u kojoj je igrač odigrao turnir.
Kod izračuna bodova u svim kategorijama osim seniorske uzima se šest (6) najboljih
plasmana u pojedinačnoj konkurenciji, četiri (4) najbolja plasmana u konkurenciji parova
te bodovi osvojeni na ekipnom/ligaškom natjecanju.
Za izračun bodova u seniorskoj kategoriji uzima se deset (10) najboljih plasmana u
pojedinačnoj konkurenciji te šest (6) najboljih plasmana u konkurenciji parova, kao i
bodovi ostvareni u seniorskim ligaškim natjecanjima i hrvatskom teniskom kupu.
Da bi se turnir parova bodovao za rang listu, potrebno je da na turniru nastupi najmanje
četiri (4) para i odigraju se najmanje tri (3) meča.
Na turnirima na kojima se ne igra RR, igrači/igračice u glavnom turniru dobivaju bodove
na turniru u pojedinačnoj konkurenciji jedino ako su ostvarili barem jednu pobjedu u
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pojedinačnoj konkurenciji, te u parovima jedino ako su ostvarili barem jednu pobjedu u
parovima.
Svi nastupi na glavnom turniru u pojedinačnoj konkurenciji nakon odigranih kvalifikacija
boduju se prema tablici bodova iz glavnog turnira.
Ostvareni plasmani na turnirima u konkurenciji parova boduju se igračima neovisno o
tome jesu li na natjecanju postigli pobjedu.
Ukoliko je igrač nakon poraza u glavnom turniru igrao Bonus turnir (moguće samo u
modelu 32) i na njemu osvojio veći broj bodova nego na glavnom turniru, ti će se bodovi
upisati u izračunsku tablicu za rang listu.
Ukoliko se na natjecanju igra Bonus turnir igrači koji se nakon RR kvalifikacija ne uspiju
kvalificirati u glavni turnir automatski ulaze u Bonus turnir koji se boduje za rang listu.
(plasmani na RR kvalifikacijama se ne boduju).

Meč se smatra odigranim i u slučaju ako nije odigran do kraja, a odigran je barem jedan
poen u tom meču. Igraču/igračici koji se plasirao u sljedeće kolo bez da je odigrao meč
(W.O.) ne računaju se bodovi predviđeni za ostvareni plasman na tom natjecanju ukoliko
na njemu nije ostvario barem jednu pobjedu.
Igračima/igračicama na natjecanjima koja su organizirana u RR formatu, bodovi ostvareni
u RR kvalifikacija ne pribrajaju se bodovima osvojenim u glavnom ili bonus turniru. U
slučaju kada na turniru nema bonus turnira, igrači/igračice koji se nisu plasirali u glavni
turnir ostvaruju bodove ovisno o plasmanu u skupini prema važećoj tablici bodovanja,
neovisno jesu li ostvarili pobjedu u skupini ili ne.

IV.

NASTUP NA VIŠE NATJECANJA
Članak 4.

Igrač/igračica koji je na turniru diskvalificiran ne dobiva za taj turnir bodove ni u
pojedinačnoj konkurenciji ni u konkurenciji parova.
Igrač/igračica ne smije nastupati istovremeno na više turnira čiji početak pada u isti
vikend.
Igrač/igračica koji završi nastup na prethodnom turniru može nastupiti na sljedećem
turniru koji se igra u istom tjednu bez obzira radi li se o nacionalnom ili međunarodnom
turniru.
Igrač/Igrači i igračice koji se prvog dana ekipnog natjecanja upišu na prijavnu listu kluba
za kojeg nastupaju, do završetka ekipnog natjecanja ne smiju nastupiti na drugom turniru,
sve dok klub ne završi nastup na tom natjecanju. Također, igrači i igračice koji nastupe na
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turniru iz kalendara HTS-a, čiji se dani održavanja preklapaju s danima ekipnog natjecanja,
ne smiju nastupiti na ekipnom natjecanju.
Ukoliko Igrač/igračica nastupi na više turnira istovremeno u smislu stavka 2. ovog članka,
niti jedan od tih turnira neće mu se bodovati za HTS rang listu.

V. PREKINUTI SUSRETI
Članak 5.
U slučaju da se ne odigra finalni meč turnira igrač/igračica dobivaju bodove kao da se taj
meč i odigrao. Pobjednik dobiva bodove za prvo mjesto, a igrač/igračica koji je predao ili
se nije pojavio na meču dobiva bodove za drugo mjesto.
Na turniru koji je prekinut zbog više sile, priznaju se bodovi za plasman koji su
igrači/igračice ostvarili do prekida.

VI.

EKIPNA/LIGAŠKA NATJECANJA
Članak 6.

U ekipnim i ligaškim natjecanjima igrač/igračica dobiva bodove za meč pobjedu na osnovi
plasmana ekipe ovisno o redoslijedu u prijavi.
U kategorijama do 14 godina, juniorki do 18 godina, juniora do 18 godina i seniorki
boduje se samo ostvareni plasman u finalnoj skupini, prema tablici bodova na ekipnim
natjecanjima.
U kategoriji seniora/seniorki boduju se plasmani u 1., 2. i 3. ligi te u kvalifikacijskom turniru
za ulazak u 2. ligu, prema tablici bodova u seniorskim ligama.
Igrači/igračice dobivaju bodove za plasman ekipe u finalu ekipnog natjecanja samo ako
su nastupili u ekipnom natjecanju u barem jednom meču, pojedinačnom ili u parovima.
Pri tome se uzima u obzir i nastup u kvalifikacijama. Prema tome, popis igrača/igračica
svake ekipe koji su osvojili bodove u ekipnom dijelu sastoji se samo od igrača/igračica
koji su nastupili za svoj teniski klub u barem jednom susretu natjecanja.
U slučaju da se finalni dio ekipnog prvenstva ne odigra do kraja bodovi vrijede za plasman
koji je ostvaren prije prekida natjecanja.
Bodovi iz ekipnog natjecanja vrijede samo za kategoriju u kojoj su osvojeni.
Igrači/igračice dobivaju bodove za plasman ekipe u ligaškom natjecanju ako su nastupili
u barem jednom ligaškom susretu, pojedinačno ili u parovima.
Igrači/igračice ekipe s kvalifikacijskog turnira za ulazak u 2. ligu dobivaju bodove prema
tablici bodova za ekipe teniskih klubova s kvalifikacijskog turnira za ulazak u 2. ligu seniora
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ili seniorki. Ostale ekipe dobivaju bodove ovisno o mjestu koje su zauzele u 3. ligi svoje
regije.

VII. POREDAK IGRAČA/IGRAČICA NA RANG LISTI
Članak 7.
U slučaju da dva igrača/igračice imaju isti broj bodova, na rang listi dobivaju isti poredak
(npr. 1., 2., 3., 3., 5., 6., 7., 8, 8., 8., 11.), a u slučaju da se dva igrača/igračice s istim
poretkom nađu na istom turniru, stvarni poredak će se dobiti izvlačenjem (ždrijebanjem).

VIII.

OBJAVA RANG LISTE
Članak 8.

Rang liste objavljuju se svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.
HTS ažurirane rang liste šalje prema ITF-u tri puta godišnje i to: 01.02. ,15.06., i 20.08., a
sve radi mogućnosti ulaska naših igrača na međunarodne turnire po nacionalnoj rang listi
ako se za to ukaže prilika.
Ako rang lista iz tehničkih ili bilo kojih drugih razloga ne izađe prvog ponedjeljka u
mjesecu, za rang listu se uzima ona iz prethodnog mjeseca koja je valjana dok ne izađe
nova.
Prvoga dana nove kalendarske godine objavljuje se nova rang lista za sve juniorske
kategorije, tako da se sa završne rang liste od 31.12. izostavljaju igrači/igračice koji
napuštaju dotičnu kategoriju. Pri tome igrači/igračice prenose bodove osvojene u
protekloj godini.
Na rang listama do 14 i 16 godina dodaju se igračima/igračicama i bodovi koje su ostvarili
na završnim oglednim natjecanjima do 13 i 15 godina, odigranim u jesen prethodne
godine ako ulaze među šest turnira na kojima su ostvarili najbolje rezultate.

IX.

IZRAČUN RANG LISTE
Članak 9.

Kod izračuna rang listi koje se objavljuju svaki mjesec tijekom godine bodovi se računaju
na način da se u ukupni broj bodova uračunavaju 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.
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X. RANGOVI TURNIRA
Članak 10.
Turnirima iz kalendara natjecanja HTS-a dodjeljuju se rangovi od najvišeg A ranga do
najnižeg 3. ranga.
U turnire A ranga spadaju sva pojedinačna prvenstva Hrvatske, međunarodni turniri
Hrvatskoj - ITF A, prvi (1.) i drugi (2.) rang i TE prvi (1.) i drugi (2.) rang.
U turnire prvog (1.) ranga spadaju hrvatski Mastersi, međunarodni turniri u Hrvatskoj - ITF
treći (3.), četvrti (4.) i peti (5.) rang i TE treći (3.) rang.
U turnire drugog (2.) ranga spadaju HTS turniri drugog (2.) ranga (ZTS 2 ljeto, 1 zima,
ostali 1 ljeto + 1 zima).
Odbori za sportske aktivnosti u dogovoru s uredom HTS-a odlučuju o teniskim klubovima
organizatorima dodijeljenih im turnira drugog (2.) ranga. O ukupnom broju turnira po
kategorijama i Odborima odlučuje Upravni odbor HTS-a, na prijedlog Stručnog odbora.
Svi turniri na otvorenom na razini Odbora za sportske aktivnosti su turniri trećeg (3.) ranga.
Jedan od dodijeljenih turnira, Odbori za sportske aktivnosti imaju pravo organizirati kao
regionalno prvenstvo na otvorenom na kojem je nastup dozvoljen samo igračima iz regije.
HTS-ovi dvoranski turniri (osim Prvenstva Hrvatske, međunarodnih i dodijeljenih turnira
2. ranga) kao i turniri na otvorenom imaju treći rang. Zimski dvoranski turniri na tvrdoj
podlozi imaju treći rang (3T) ili (3TM), dok turniri na zemljanoj podlozi imaju treći (3Z) ili
(3ZM) rang.
Po posebnoj odluci UO dvoranskim turnirima na zemljanoj podlozi može se dodijeliti 3T
rang ukoliko u pojedinoj regiji ne postoje uvjeti za organizacijom natjecanja na tvrdoj
podlozi.
U slučaju premalog broja sudionika ili loše organizacije, Odboru za sportske aktivnosti u
sljedećoj godini HTS može umanjiti broj dodijeljenih turnira.

XI. MINIMALAN BROJ IGRAČA NA NATJECANJU
Članak 11.
Najmanji broj igrača/igračica da bi se turnir bodovao je šest (6) po konkurenciji iz
najmanje tri (3) teniska kluba. Turnir se boduje prema službenoj tablici bodovanja.
Turnir na kojem nastupa manje od šest (6) igrača/igračica može se odigrati, ali se ne
boduje za ranglistu.
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XII. TABLICA BODOVA
Članak 12.
Turniri iz kalendara HTS-a, mogu biti organizirani prema modelima koji su propisani
Pravilnikom o pojedinačnim natjecanjima HTS-a.
Važeća tablica bodova za izračun rang listi nalazi se na službenoj web stranici Hrvatskog
teniskog saveza.

XIII.

ODREĐIVANJE RANGOVA SENIORSKIH TURNIRA
Članak 13.

Sva seniorska natjecanja moraju imati nagradni fond, a dodjeljuju im se rangovi ovisno o
ukupnom nagradnom fondu natjecanja, a prema sljedećoj tablici.
RANG
TURNIRA
NAGRADNI
FOND
SENIORI

A

1

2

3

35.000 kn i
više

10.00020.000 kn

5.00010.000kn

3M
1.000-5000
kn

Po posebnoj odluci UO može na zamolbu organizatora i opravdane razloge i olakšati
minimalni nagradni fonda natjecanja.

XIV.

MEĐUNARODNI RAZREDI
Članak 14.

Igračima/igračicama se dodjeljuje međunarodni razred i svrstavaju se na rang liste ispred
igrača plasiranih po HTS bodovima ako se nalaze na međunarodnim rang listama
- seniori na ATP rang listi među prvih 600 pojedinačno i 150 u parovima
- seniorke WTA rang listi među prvih 400 pojedinačno i 150 u parovima
- juniorke i juniori do 18 godina na ITF rang listi do 18 godina među prvih 100
- juniorke i juniori do 16 godina na TE rang listi do 16 godina među prvih 50
- djevojčice i dječaci do 14 godina na TE rang listi do 14 godina među prvih 50
Igrači/igračice se svrstavaju u skupinu igrača/igračica međunarodnog razreda na rang listi
HTS-a, prema trenutno važećoj međunarodnoj rang listi koja im osigurava status
međunarodnog razreda. HTS-ova rang lista će se dodatno ažurirati na početku
kalendarske godine, a nakon izlaska prve međunarodne rang liste u toj godini.
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Plasman u međunarodni razred vrijedi za dotičnog igrača/igračicu i za niže kategorije
ako po godini rođenja imaju pravo nastupa te se postavljaju na vrh međunarodnog
razreda u nižoj kategoriji.
HRVATSKI TENISKI SAVEZ
Predsjednica:
Nikolina Babić
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