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PRAVILNIK  O  RANGIRANJU  
REKREATIVNIH IGRALCEV TENISA 2012 

 
 
 

SPLOŠNO 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik ureja rangiranje (razvrščanje) igralcev na uradnih jakostnih lestvicah 
Teniške zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: TZS) za rekreativne igralce tenisa (v 
nadaljnjem besedilu: rekreativci). Pravilnik ureja rangiranje igralcev na rekreativnih 
tekmovanjih posameznikov in rekreativnih ligaških tekmovanjih, ki jih z izdajo licence 
priznava TZS. Rekreativna tekmovanja TZS so razdeljena na tekmovanja pravih 
rekreativcev (t.i. skupina A - nikoli registrirani kot tekmovalci) in na tekmovanja bivših 
tekmovalcev, ki pa ne smejo biti registrirani po letu 2004 (t.i. skupina B). Rekreativna 
tekmovalna komisija (v nadaljnjem besedilu: RTK) lahko zavrne prošnjo za registracijo 
bivšega tekmovalca, za katerega je mnenja, da bistveno odstopa od kvalitete 
najboljših rekreativcev v skupini B.  Rekreativna tekmovalna komisija lahko dovoli 
igranje v skupini A »bivšemu tekmovalcu«, če na podlagi njegovega zahtevka iz 
arhivov teniških tekmovanj ugotovi, da je igralec sicer bil »leto ali dve« registriran kot 
tekmovalec, a ni nikoli zaigral v višjem nivoju članskega ligaškega tekmovanja,  v 
glavnem turnirju državnih in/ali odprtih prvenstvih TZS ter ni bil vidneje uvrščen na 
jakostni lestvici TZS katerekoli starostne kategorije (bil je torej bolj ali manj 
registriran samo »za rezervo« oziroma  za »izpolnjevanje kriterijev za pridobivanje 
občinskih finančnih sredstev za dejavnost«). Odločitev rekreacijske tekmovalne 
komisije je dokončna in nanjo ni pritožbe. 
Na jakostno lestvico TZS za rekreativce se lahko uvrstijo igralci, ki so stari najmanj 18 
let in ki so registrirani pri TZS kot rekreativci za preteklo ali tekoče leto (registracijo 
igralci opravijo sami preko spletne strani tenis-rekreacija.si; zahtevani podatki: ime, 
priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, e-poštni naslov in telefonska 
številka; ni potrebna fotografija, ni potrebna fotokopija osebnega dokumenta).  
V sistem točkovanja za rekreativno jakostno lestvico so lahko vključene samo tiste 
lige, ki RTK zaprosijo za pridobitev licence, za kar pa morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje: v lige mora biti vključenih vsaj 30 igralcev; liga mora imeti ime, ki nosi ime 
kraja, občine, regije; vodja lige mora rekreacijski tekmovalni komisiji posredovati 
določene osebne in kontaktne podatke o vseh sodelujočih (ime, priimek, datum 
rojstva, mesto bivanja, e-poštni naslov, telefonska številka) ter jo tekoče obveščati o 
rezultatih in lestvicah; če se ligaško tekmovanje igra samo v ekipni konkurenci, mora 
biti po zaključku ligaškega tekmovanja izdelana tudi končna lestvica posameznikov. Na 
jakostno lestvico se lahko uvrstijo tudi tujci, ki so registrirani pri TZS. Ti igralci imajo v 
jakostni lestvici oznako “T” in ne morejo igrati državnega prvenstva posameznikov 
(lahko pa igrajo na odprtih prvenstvih in na mastersu).  
 

2. člen 
 

Igralci se na jakostni lestvici TZS razvršča glede na število točk, ki jih osvojijo na 
tekmovanjih. Na posameznih tekmovanjih igralci dobijo točke glede na svojo uvrstitev. 
Točke na tekmovanjih, ki potekajo po turnirskem sistemu, igralci osvajajo glede na 
končno uvrstitev v glavnem turnirju oziroma morebitnih kvalifikacijah, na 
tekmovanjih, ki potekajo po ligaškem sistemu, pa igralci točke osvajajo glede na 
končno uvrstitev v ligi. 
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3. člen 
 

Vsakemu igralcu se v časovnem obdobju zadnjih 12 mesecev pred dnevom objave 
jakostne lestvice sešteje osvojene točke na: 
 

- državnih prvenstvih za rekreativce (v nadaljnjem besedilu DP) 
- na odprtih prvenstvih za rekreativce (v nadaljnjem besedilu OP) 
- na ligaških tekmovanjih za rekreativce (samo licenciranih s strani TZS) 
- mastersih za rekreativce. 

4. člen 
 
Za izračun skupnega števila osvojenih točk za jakostno lestvico TZS za rekreativce se 
upošteva: šest najboljših odprtih prvenstev, državni prvenstvi (poletno in zimsko), 
masters, ligaško tekmovanje. Igralec, ki ima najvišje skupno število osvojenih točk, je 
uvrščen na prvo mesto jakostne lestvice, ostali igralci pa se glede na skupno število 
osvojenih točk uvrščajo na mesta za njim (padajoče – manj točk, slabša uvrstitev). 
 

TOČKOVANJE 
 

5. člen 
 
Število točk za uvrstitev je  odvisno od vrste in  ranga tekmovanja. Točke na državnih 
prvenstvih, odprtih prvenstvih in mastersih, se določijo glede na doseženo uvrstitev po 
tabeli 1.1 tega pravilnika, točke v ligaškem tekmovanju pa po tabeli 1.2 tega 
pravilnika. 

Tabela točk na OP, DP in mastersih (tabela 1.1) 
 

RANG I. II. III.    
 Uvrstitev točk 

 1. 480 240 160 
 2. 360 160 120 

Glavni turnir 3.-4. 240 120 80 
 5.-8. 120 60 40 
 9.-16. 60 30 20 
 17.-32. 30 15 10 
 kvalifikant 15 10 5 
 finalist 12 8 4 

Kvalifikacije polfinalist 9 6 3 
 četrtfinalist 6 4 2 
 osmina finala 3 2 1 

  
Na tekmovanjih, kjer se glavni turnir igra na več kot 32, se kot prehod iz kvalifikacij 
šteje kolo, iz katerega se v naslednje kolo uvrsti 32 igralcev. 
Če se igralec v glavni turnir uvrsti iz kvalifikacij, kjer ni odigral nobenega dvoboja 
(brez boja, prosto), za uvrstitev v glavni turnir vseeno prejme točke. 
Srečni poraženci in tekmovalci, ki prejmejo vabilo za glavni turnir, ne prejmejo točk za 
igranje v kvalifikacijah. 
Igralec, ki je bil na tekmovanju diskvalificiran zaradi prekrškov vedenja, ne prejme 
nobenih točk za uvrstitev. (izjeme: glej tekmovalni pravilnik TZS) 
 
Na poletnih tekmovanjih se za poražence kvalifikacij in/ali prvega in drugega kroga 
glavnega turnirja organizira tudi tolažilno tekmovanje, ki se točkuje tako kot glavni 
turnir, a točke se delijo z deset. Točke, osvojene na tolažilnem turnirju, se dodajo 
ostalim osvojenim točkam na tekmovanju. Tolažilni turnir se izvede, če se vanj prijavi 
vsaj osem igralcev.  
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Primer: igralec zmaga v kvalifikacijah tekmovanja prvega ranga (15 točk) in izgubi v 
drugem kolu glavnega turnirja (60 točk). Prijavi se v tolažilni turnir, kjer osvoji končno 
drugo mesto (36 točk). Na tekmovanju je skupaj osvojil 111 točk. 
 

Tabela točk v ligaških tekmovanjih  (tabela 1.2) 
 

LIGA – licenca TZS I. II. III.   IV. V. VI. VII. VIII. 
 
 

Končna 
uvrstitev 

Uvrstitev točk 
1. 480 320 220 140 100 60 20 4 
2. 440 300 200 130 90 50 14 3 

3. - 4. 400 280 180 120 80 40 12 2 
5. - 8. 360 260 160 110 70 30 8 1 
9. - 16. 320 220 140 100 60 20 4 0,5 
17. - 32. 280 180 120 90 50 10 1 0,1 

 
RANGI TEKMOVANJ 

 
6. člen 

 
Range tekmovanj določi RTK vnaprej in sicer že ob izdelavi koledarja tekmovanj TZS 
za tekoče leto. Ta rang se lahko popravi navzgor (dvigne) v primeru, če je dejanski 
rang turnirja višji od razpisanega. Rang turnirja se izračuna na podlagi seštevka 
jakosti štirih najvišje rangiranih igralcev, ki igrajo na tekmovanju. 
 

Rang tekmovanja Seštevek jakosti prvih štirih igralcev 
I. rang  31 ali več 
II. rang                            22 - 30 
III. rang     21 ali manj 

 
Vnaprej določeni 1. rang turnirja imajo vedno vsa državna prvenstva in  mastersi. 
 

UVRŠČANJE IGRALCEV NA JAKOSTNO LESTVICO 
 

7. člen 
 
Igralec se uvrsti  na jakostno lestvico, če ima več kot 0,0 točke.  
 

8. člen 
 
Kriterij za določanje mesta na jakostni lestvici v primeru enakega  števila točk več 
igralcev je: 

- večje število točk na državnih prvenstvih, 
- večje število točk na mastersu, 
- večje število točk na odprtih prvenstvih (najboljših šest). 

 
V primeru enakega števila točk po vseh kriterijih so igralci razvrščeni na isto mesto po 
abecedi. 
 

JAKOST TEKMOVALCEV 
 

9. člen 
 

Jakost tekmovalca se določi glede na mesto, ki ga le-ta zaseda na jakostni lestvici TZS 
za rekreativce: 
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 10    igralec, uvrščen na 1. mesto 
  7     igralci, uvrščeni od 2. do 4. mesta 
  4     igralci, uvrščeni od 5. do 9. mesta 
  3     igralci, uvrščeni od 10. do 19. mesta 
  2     igralci, uvrščeni od 20. do 49. mesta 
  1     igralci, uvrščeni od 50. mesta  
   

TERMINI OBJAV JAKOSTNIH LESTVIC 
 

10. člen 
 
Jakostne lestvice TZS za rekreativce se objavljajo en teden po vsakem odigranem 
tekmovanju in sicer na spletnih straneh TZS.  
 

PREHODNE DOLOČBE 
 

11. člen 
 
Za izdelavo jakostnih lestvic TZS  je zadolžena RTK oziroma njena pooblaščena oseba.  
 

 
12. člen 

 
Tolmačenje tega pravilnika daje izključno RTK oziroma od RTK pooblaščeni razlagalec 
tega pravilnika, če je s sklepom tako določeno. Vsi členi se nanašajo tudi na ženski 
spol, razen če je določeno drugače. 
 

13. člen 
 

Ta pravilnik je bil sprejet na seji Rekreacijske tekmovalne komisije dne 29.6.2012. 
Velja do preklica. 
 
 
 
 

                                     Teniška zveza Slovenije 
                                                        Rekreacijska tekmovalna komisija 
                                                              Matjaž Pogačar, predsednik 
 
                                                                   
 
 
 
Ljubljana, 28. junij 2012  


