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Kritériá hodnotenia turnajov STZ  
platné od 31. 10. 2022 

 

A – Hodnotenie hráčskeho obsadenia turnaja 

 

Maximálny počet bodov – 160 

(80 za chlapčenské kategórie + 80 za dievčenské kategórie) 

 

Body 

Súčet umiestnení 

najlepších 8 účastníkov 

(OR) 

od do 

80  60 

76 61 90 

72 91 120 

68 121 150 

64 151 200 

60 201 250 

56 251 300 

52 301 350 

48 351 400 

44 401 500 

40 501 600 

36 601 700 

32 701 800 

28 801 1000 

24 1001 1200 

20 1201 1400 

16 1401 1600 

12 1601 1800 

8 1801 2000 

4 2001  

 

Hráčom nezaradeným do rebríčka sa pridelí umiestnenie zodpovedajúce poslednej číselne 

označenej pozícii hráča v oficiálnych rebríčkoch danej vekovej kategórie. 

 

Vypočítaný počet bodov bude pridelený len v prípade , že sa uskutočnia súťaže v dvojhre 

i štvorhre. Ak sa uskutoční iba dvojhra pridelí sa 75% bodov, ak iba štvorhra pridelí sa iba 

50% bodov.  

 

B – Hodnotenie naplnenosti turnaja 

 

Maximálny počet bodov – 40 

(20 za chlapčenské kategórie + 20 za dievčenské kategórie) 

 

Body sa pridelia za percentuálnu účasť na turnaji vo dvojhre (zaokrúhlené smerom hore) 

nasledovne: (skutočný počet účastníkov : 64) . 20 
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C – Odčítanie bodov  

 

 Ak dvorce nie sú v jednom areáli     -10 bodov 2 body 

 Neskoro zaslaný rozpis (za každý deň omeškania)    -1 bod 

 Nedostatočné vyplnenie rozpisu      -5 bodov 

 Nevytvorená a nezverejnená akceptácia v termíne    -10 bodov 

 Nevykonávanie posunov v akceptácii      -5 bodov 

 Nepoužité ukazovatele skóre s menovkami hráčov (turnaje triedy A, B) -5 bodov 

 Zaradenie hráča so zákazom štartu do akceptácie    -5 bodov 

 Neúčasť zdravotníka na turnaji       -5 bodov 

 Vykonávanie posunov v akceptácii v rozpore so SP    -5 bodov 

 Neudelenie voľných kariet v termíne      -5 bodov 

 Nepredloženie podkladov potrebných k turnaju rozhodcovi   -10 bodov 

 Nezverejnenie priebežných výsledkov najneskôr do 10-tej hodiny 

 nasledujúceho dňa u turnajov triedy A a B      -5 bodov 

 Nezverejnenie výsledkov do 48 h po skončení turnaja   -10 bodov 

 Nespracovanie výsledkov cez eTenis      -5 bodov 

 Nezaslanie podkladov (správa + príloha) z turnaja 48 h po skončení  -10 bodov 

 Neúplné zaslanie podkladov (správa + príloha) z turnaja   -5 bodov 

 Nezaslanie podkladov (správa + príloha) v elektronickej forme  -2 body 

 Nedodržanie výšky vkladov podľa SP      -10 bodov 

 Nedodržanie minimálnej výšky výhier      -10 bodov 

 Nedodržanie rozpisu súťaže       -10 bodov 

 Nedodržanie súťažného poriadku (za každé)     -10 bodov 

 Rozhodca resp. riaditeľ turnaja bol účastníkom turnaja   -10 bodov 

 Vrchný rozhodca má požadovanú kvalifikáciu, ale nemá platnú licenciu -10 bodov 

 Vrchný rozhodca nemá požadovanú kvalifikáciu    -20 bodov 

 Falšovanie podkladov z turnaja      -20 bodov 

 


