
 Klasifikačný poriadok  
1 

 

 

KLASIFIKAČNÝ PORIADOK 
 

I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

Klasifikačný poriadok tenisu (ďalej len „KP”) určuje pravidlá, podľa ktorých sa hodnotia 

výsledky hráčov a hráčok – registrovaných v tenisových kluboch a STZ (ďalej len hráči) a 

spôsob, akým sa na základe tohto hodnotenia zostavuje ich poradie (rebríček). 

 

Článok 2 

Zostavuje sa samostatný celoštátny rebríček (ďalej len rebríček „CR“) dvojhry a štvorhry v 

kategórii dospelých a spoločný CR dvojhry i štvorhry v kategóriách mladšieho žiactva, 

staršieho žiactva a dorastu. CR zahrňuje všetkých hráčov, ktorí v danej vekovej kategórii 

(ďalej len „VK“) odohrali aspoň jeden zápas v súťaži započítanej do klasifikácie. Poradie 

hráčov na CR je určené počtom získaných bodov v uvedenej VK.  

STZ zverejňuje na svojej internetovej stránke (www.stz.sk): 

- Celoštátny rebríček (CR) za príslušný rok, 

- Oficiálny rebríček (OR) na nasledujúci rok, ktorý vznikne z CR vynechaním hráčov, ktorí 

prekračujú v danom roku vekovú hranicu (tzv. redukovaný rebríček) 

- Priebežný rebríček (PR) v danom roku, ktorý uvádza predbežné poradie hráčov 

v aktuálnom roku na základe spracovania klasifikačných podkladov do termínu zverejnenia 

rebríčka. Spracované údaje a ich pravdivosť si môže hráč overiť v karte hráča. 

Výberom z CR je možné získať Regionálne rebríčky (RR), ktoré zahŕňajú všetkých hráčov 

z príslušného regiónu. STZ každoročne zverejňuje:  

- Celoštátne rebríčky (CR) za príslušný rok 

- Oficiálne rebríčky (OR) na nasledujúci rok. 

 

Článok 3 

Rebríčky kategórie dospelých obsahujú tieto údaje o hráčovi: poradie na CR, priezvisko a 

meno, rok narodenia, označenie nižšej VK, klubovú príslušnosť ku koncu klasifikačného 

obdobia a bodový zisk.  

Rebríčky mládežníckych VK obsahujú tieto údaje o hráčovi: poradie na CR, priezvisko a 

meno, rok narodenia, označenie nižšej VK, klubovú príslušnosť ku koncu klasifikačného 

obdobia, bodový zisk zo súťaží dvojhier, bodový zisk zo súťaží štvorhier a spoločný bodový 

zisk. 

 

http://www.stz.sk/
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Článok 4 

Klasifikačné obdobie trvá od 1. 10. predchádzajúceho do 30. 9. bežného roka. Do rebríčka 

sa hodnotia výsledky dvojhier a štvorhier (v žiadnom prípade nie výsledky zmiešaných 

štvorhier) v súťažiach jednotlivcov a družstiev, uvedených v termínovej listine STZ, 

oficiálnych listinách ITF, TE, ATP, WTA a ďalších súťažiach, do ktorých Výkonný výbor 

STZ (ďalej len VV STZ) schválil nomináciu hráčov. Hráčom sa započítavajú iba podujatia, 

ktoré absolvovali s platnou registráciou v STZ a sú v registrácii medzinárodných asociácií 

vedení pod hlavičkou SVK. Do rebríčka danej sezóny je možné započítať body z 

medzinárodných podujatí, ktoré sa ukončili najneskôr do vydania medzinárodného rebríčka 

príslušnej vekovej kategórie v prvom októbrovom termíne. 

Rada STZ môže rozhodnúť o zaradení ďalších medzinárodných podujatí do termínovej 

listiny a klasifikácie.  

Rozhodnutie sa musí uskutočniť pred začatím klasifikačného obdobia a musí sa zverejniť. 

 

Článok 5 

Výsledky sa hodnotia len v tej VK, v ktorej sa súťaž odohrala. Súťaže juniorov, starších ako 

18 rokov, sa hodnotia v kategórii dospelých. 

 

Článok 6 

Vyškrtnúť hráča z rebríčka na jeho žiadosť alebo na žiadosť klubu je neprípustné. 

 

II. 

CELKOVÉ HODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Článok 7 

Hráči sa hodnotia podľa získaných bodov v súťažiach jednotlivcov a družstiev. 

CPB = A+B 

CPB – celkový počet bodov, 

A – body získané vo dvojhre (štvorhre) v súťažiach jednotlivcov, 

B – body získané vo dvojhre (štvorhre) v súťažiach družstiev. 

Spoločný bodový zisk v mládežníckych VK sa určí nasledovne: 

SBZ = CPB D + 1/4.CPB Š 

SBZ – spoločný bodový zisk, 

CPB D – celkový počet bodov zo súťaží dvojhier, 

CPB Š – celkový počet bodov zo súťaží štvorhier. 
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III. 

BODOVÝ ZISK ZO SÚŤAŽÍ JEDNOTLIVCOV 

Článok 8 

Všetky turnaje sa hodnotia vo vopred určených triedach, ktoré vyjadrujú kvalitu turnaja. 

 

Článok 9 

Triedy turnajov v SR, vrátane medzinárodných, sa určujú podľa Tabuľky 2. Slovenské 

turnaje „Masters“, hrané ako záverečný turnaj okruhu, sa hodnotia o jednu triedu vyššie ako 

základné turnaje okruhu. 

 

Článok 10 

Majstrovstvá SR a nižších územných celkov sa hodnotia podľa Tabuľky 3. 

 

Článok 11 

Zaradenie medzinárodných turnajov z oficiálnych termínových listín ATP, WTA, ITF a TE 

do klasifikačných tried sa určuje Tabuľkou 2. Započítavanie iných turnajov do klasifikácie 

je výnimočné, môže sa určiť len rozhodnutím trénerskej rady STZ, v spolupráci so 

spracovateľom klasifikácie. Toto rozhodnutie sa musí zverejniť minimálne 30 dní pred 

príslušnou súťažou na internetovej stránke STZ a zároveň sa musí zverejniť zaradenie 

súťaže do konkrétnej triedy pre potreby klasifikácie. 

 

Článok 12 

Turnaje zaraďuje do tried poverený pracovník STZ. Musí to urobiť a zverejniť pred ich 

otvorením. 

O zaradení doposiaľ neznámych súťaží alebo spornom zaradení rozhodnú ústredný tréner 

STZ a spracovateľ. Svoje rozhodnutie musia uverejniť pred ich otvorením.  

Trieda turnaja v SR musí byť vyznačená v termínovej listine. 

 

Článok 13 

Jednotlivci a dvojice získavajú za umiestnenie v súťažiach body podľa toho, v ktorom kole 

skončili súťaž. Počet takto získaných bodov vo dvojhre (štvorhre) na turnajoch sa uvádza v 

Tabuľke 1. 

Počet takto získaných bodov vo dvojhre (štvorhre) na majstrovstvách SR a nižších 

územných celkov sa uvádza v Tabuľke 4. 

Body za víťazné zápasy v kvalifikácii sa získavajú podľa tabuľky 1 (v stĺpci KVÍ, KFI, 

KSF, K8, K16). 

Ak postúpi hráč z kvalifikácie, a prehrá v I. kole hlavnej súťaže, započítajú sa mu body za 

umiestnenie v kvalifikácii. 
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V prípade, že hráč má v hlavnej súťaži vyžrebovaného súpera, ktorý nenastúpi, získava 

body za príslušné kolo. 

 

Článok 14 

Súťaž jednotlivcov s počtom účastníkov menej ako 16, sa hodnotí o jedno kolo späť. Toto 

ustanovenie platí aj v turnajoch, ktoré sa hrajú v skupinách podľa čl. 18, ak hráč alebo 

dvojica vyhrá na dvorci len jeden zápas. 

 

Článok 15 

Za prehru v prvom hranom zápase nezískava hráč (dvojica) žiadny bod, aj v tom prípade, 

keď postúpil z kvalifikácie do hlavnej súťaže. 

 

Článok 16 

Kvalifikačné turnaje sa hodnotia ako súčasť hlavných turnajov podľa Tabuľky 1. 

 

Článok 17 

Súťaže útechy sa nezapočítavajú do klasifikácie, s výnimkou turnajov triedy D, kde má hráč 

možnosť absolvovať jedno kolo útechy (čl. 42 SP), pričom výhra sa započítava do 

klasifikácie v polovičnej výške prvého bodovaného kola hlavnej súťaže (zaokrúhlené 

smerom hore). 

 

Článok 18 

Za akciu sa započíta každá súťaž s počtom účastníkov najmenej 8 vo dvojhre alebo 

najmenej 6 dvojíc 2 dvojice vo štvorhre. 

Ako akcia sa hodnotí aj taká súťaž, ktorá sa hrá v skupinách a potom o konečné umiestnenie 

(poradie). V tomto prípade umiestnenie na 3. a 4. mieste sa hodnotí ako semifinále, 5. - 8. 

miesto sa hodnotí ako štvrťfinále atď. 

 

Článok 19 

Nedokončené turnaje sa hodnotia až do kola, v ktorom sa skončili a počítajú sa ako akcia. 

Platí to aj na kvalifikačné turnaje v SR. 

 

Článok 20 

Do hodnotenia hráča sa započítavajú bodovo najvýhodnejšie akcie zo súťaží v nasledovnom 

počte: 

kategória dvojhra Štvorhra 

muži, ženy, dorast,  

staršie žiactvo, mladšie žiactvo 
8 8 
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Maximálny počet turnajov organizovaných mimo územia SR v rámci počtu započítaných 

akcií v kategóriách mládeže je pre jednotlivé kategórie stanovený nasledovne: mladšie 

žiactvo – maximálne 2, staršie žiactvo a dorast – maximálne 5. 

 

IV. 

BODOVÝ ZISK ZO SÚŤAŽÍ DRUŽSTIEV 

Článok 21 

V súťažiach družstiev v SR získava hráč alebo dvojica za víťazstvo v každom zápase 

dvojhry alebo štvorhry počet bodov podľa Tabuľky 5. 

 

Článok 22 

V medzinárodných súťažiach družstiev získava hráč alebo dvojica za víťazstvo v každom 

zápase dvojhry (štvorhry) body podľa Tabuľky 6. 

 

Článok 23 

Zo všetkých súťaží družstiev sa hráčovi započítavajú štyri bodovo najvýhodnejšie výsledky 

dvojhry (štvorhry). 

 

Článok 24 

V prípade, že v súťažiach družstiev hráčovi nenastúpi súper vo dvojhre, prípadne štvorhre, 

započítavajú sa mu do klasifikácie body v polovičnej hodnote z bodov uvedených v 

Tabuľke 5 (zaokrúhlené na celé číslo smerom hore). Hráč nemá nárok na žiadne body ak 

družstvo vyhralo kontumačne z dôvodu nenastúpenia súperovho družstva. 

 

V. 

PORADIE HRÁČOV V REBRÍČKOCH 

Článok 25 

Do celoštátneho rebríčka sú zaradení hráči so slovenskou štátnou príslušnosťou a hráči s 

inou štátnou príslušnosťou, ktorých trvalý pobyt na území SR je minimálne 6 mesiacov (t.j. 

registrovaní v STZ na základe čl. 12 Registračného poriadku). 

 

Článok 26 

Zaradenie hráčov v rebríčkoch SR je na prvých miestach určené poradím vo svetovom 

rebríčku dvojhry a štvorhry nasledovne: 

-  muži do 1000. miesta ATP, 

-  ženy do 1000. miesta WTA, 

-  dorastenci do 150. miesta ITF, 
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-  dorastenky do 150. miesta ITF, 

-  starší žiaci do 50. miesta TE, 

-  staršie žiačky do 50. miesta TE. 

Na tento účel sa používajú príslušné oficiálne rebríčky z prvého októbrového termínu. 

Prepočet výsledkov alebo umiestnenia z rebríčka vyššej VK do nižšej a opačne sa nerobí. 

 

VI. 

SÚSTREĎOVANIE KLASIFIKAČNÝCH PODKLADOV 

Článok 27 

Poverený pracovník sekretariátu STZ kontroluje zasielanie výsledkov súťaží podľa 

termínovej listiny STZ. 

 

Článok 28 

Klasifikačné podklady z turnajov SR (hracie plány dvojhry a štvorhry) zasiela klub 

poverený usporiadaním súťaže, po skončení turnaja do 48 hodín elektronickou poštou na 

STZ a Regionálny zväz aj v prípade, že sa turnaj nekonal. Usporiadateľ môže turnaj 

spracovať aj prostredníctvom elektronického systému eTenis. 

Za spracovanie podkladov zodpovedá vrchný rozhodca. 

Oneskorené, prípadne neúplné podklady sa sankcionujú podľa článku 72 Súťažného 

poriadku. 

 

Článok 29 

Výsledky zo zahraničných súťaží, na ktorých sa zúčastnili hráči SR na základe nominácie 

STZ, odovzdáva vedúci výpravy na sekretariát STZ a spracovateľovi do 3 dní po návrate do 

SR. 

 

Článok 30 

Hráči, ktorí sa zúčastnili na zahraničných turnajoch, započítavaných do rebríčka SR, 

odovzdajú (mailom alebo poštou) hracie plány, prípadne zašlú mailom webový odkaz na 

oficiálny turnaj, na športovo-technický úsek STZ hneď po ich zverejnení na oficiálnej 

stránke TE, ITF, ATP, WTA, najneskôr však 30 dní po skončení turnaja, septembrové 

turnaje najneskôr do 5. 10. v rámci pripomienkovania predbežných rebríčkov. Oneskorené 

odovzdanie podkladov znamená nezaradenie súťaže do klasifikácie. V pripomienkovom 

období je možné pripomienkovať len chybné započítanie bodov a nie dodatočné zaradenie 

turnaja do klasifikácie. 
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Článok 31 

Klasifikačné podklady zo súťaží družstiev v SR (zápis o stretnutí) spracováva usporiadateľ 

súťaže, resp. domáce družstvo cez systém eTenis v zmysle rozpisu súťaže (SP čl. 97). Do 

predbežných rebríčkov sa výsledky spracujú až po odsúhlasení zápisu riadiacim orgánom 

súťaže.  

Po ukončení pripomienok k predbežným rebríčkom a zverejnení oficiálnych rebríčkov už 

nie je možné požadovať žiadne opravy. 
 

Článok 32 

Klasifikačné podklady, ktoré nedostane spracovateľ do termínu spracovania pripomienok k 

predbežným rebríčkom bežného roka (zverejneného STZ), sa do rebríčka nezahrnú. 

Za nedodržanie stanovených termínov, prípadne neúplné zaslanie správ udelí riadiaci orgán 

usporiadateľovi pokutu od 34,- € do 166,- € pri prvom previnení. Pri druhom previnení od 

166,- € do 332,- € a nepridelí turnaje v nasledujúcom roku pri ďalších previneniach (DP 

čl.35, bod 8). 

Za falšovanie klasifikačných podkladov bude nasledovať disciplinárne konanie. 

 

VII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 33 

Reklamácie a prípadné opravy v rebríčkoch, sa vykonávajú v termínoch oznamovaných 

každoročne na internetovej stránke STZ. 

 

Článok 34 

Slovenské tenisové rebríčky schvaľuje a vyhlasuje VV STZ. 

 

Článok 35 

Všetky kluby a jednotlivci sú povinní okamžite nahlásiť spracovateľovi na STZ chybné 

údaje, zistené v pracovnej verzii rebríčkov, týkajúce sa: mena, priezviska, roku narodenia, 

registračného čísla a klubovej príslušnosti, prípadne príslušnosti k STZ. 

 

Článok 36 

Rebríčky seniorských kategórií sa zostavujú podľa zvláštnych predpisov, ktoré nie sú v 

tomto KP. Tieto pravidlá sú schválené samostatne. 

 



8 
 Klasifikačný poriadok  

 

 

Článok 37 

Výklad tohto KP vykonáva VV STZ.  

 

Článok 38 

Tento KP schválil VV STZ dňa 26. 10. 2022, a nadobúda platnosť 27. 10. 2022, čím ruší 

dovtedy platný KP. 
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Tabuľka 1 

Body za umiestnenie jednotlivcov na turnajoch 

 

trieda VÍ FI SF 8 16 32 
64 

KVÍ 

128 

KFÍ 

 

KSF 

 

K8 

 

K16 

1/D 25 18 13 9 6 4 3     

2/C 50 36 26 18 12 8 6 4    

3/B 120 86 62 43 29 19 12 8 5   

4/A 200 144 103 72 48 32 25     

4K       15 9 6 4 2 

5 260 187 134 94 63 42 33     

5K       20 12 8 5 3 

6 290 210 150 105 70 47 37     

6K       22 13 9 6 4 

7 320 230 165 115 77 52 41     

7K       25 15 10 7 5 

8 350 250 180 125 84 57 45     

8K       27 16 11 8 6 

9 380 275 197 136 92 62 49     

9K       29 18 12 9 7 

10 410 300 215 147 100 67 53     

10K       32 20 13 10 8 

 

Body za umiestnenie mužov a žien na turnajoch ITF, ATP, WTA 

Turnaje 

(s dotáciou 

v USD) 
VÍ FI SF 8 16 32 

64 

KVÍ 

128 

KFÍ 

 

KSF 

 

K8 

 

K16 

do 10 000 350 250 200 165 133 102 72 48 32 25 19 

do 15 000 410 345 290 240 194 149 105 70 47 32 25 

do 25 000 500 420 350 287 230 175 125 84 57 40 32 

do 75 000 600 500 410 330 260 200 147 100 67 49 39 

do 150 000 750 620 500 400 310 240 190 122 82 60 48 

nad 150 000 900 720 600 500 400 340 280 220 170 130 90 
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Tabuľka 2 

Zaradenie turnajov jednotlivcov 

 

trieda muži ženy st. dorast ml. dorast st. žiactvo ml. žiactvo 

1. turnaje tr. D turnaje tr. D turnaje tr. D  turnaje tr. D turnaje tr. D 

2. turnaje tr. C turnaje tr. C turnaje tr. C TEJT 3 turnaje tr. C turnaje tr. C 

3. turnaje tr. B turnaje tr. B turnaje tr. B TEJT 2 turnaje tr. B turnaje tr. B 

4. turnaje tr. A turnaje tr. A 
turnaje tr. A 

ITF 5 
TEJT 1 

turnaje tr. A 

 

turnaje tr. A  

TEJT 2 

5.   ITF 4  TEJT 3 TEJT 1 

6.   ITF 3 TE Masters TEJT 2  

7.   ITF 2 ME 
Orange Bowl 

TEJT 1 

 

8.   ITF 1  
TEJT Super Categ. 

TE Masters 

 

9.   ME  ME  

10.   ITF A    

 

O zaradení iných turnajov môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť vopred ústredný 

tréner STZ v spolupráci so spracovateľom klasifikácie.  

Pri zabezpečení dotácie (prize money) na M–SR mužov nad 13 244,- € a žien nad 6 605,- € 

sa M-SR zaradia o triedu vyššie. 
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Tabuľka 3 

Zaradenie majstrovských súťaží jednotlivcov 

 

trieda muži  -  ženy starší dorast mladší dorast žiactvo 

1 MK zimné MK zimné  MK zimné 

2 MK letné MK letné  MK letné 

3     

4 MR zimné MR zimné  MR zimné 

5 MR letné MR letné M-SR zimné MR letné 

6   M-SR letné  

7 M-SR zimné M-SR zimné  M-SR zimné 

8 M-SR letné M-SR letné  M-SR letné 

 

Tabuľka 4 

Body za umiestnenie jednotlivcov v majstrovských súťažiach 

 

 VÍ FI SF 8 16 32 
64 

KVÍ 

128 

KFI 

 

KSF 

 

K8 

 

K16 

1 20 15 10 7 5 4 3     

2 40 27 20 14 10 6 3 1    

3 60 40 27 20 14 10 6 3 1   

4 80 55 40 27 19 13 8 4 2 1  

5 120 80 55 40 27 19 10 6 3 2 1 

6 140 105 70 53 34 21 15 9 6 4 2 

7 260 180 135 90 73 46 30 20 13 9 7 

8 290 200 160 100 83 54 35 25 17 12 9 

9 320 220 175 110 93 60 40 30 21 15 11 
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Tabuľka 5  

Súťaž družstiev v SR 

Veková kategória dvojhra 
štvorhra 

mládež dospelí 1.hráč 2.hráč 3.hráč 4.hráč 5.hráč 

MSR - FI Extraliga 60 50 45 40 35 60 

MSR - SF, o 3.miesto I. liga 45 35 30 25 20 45 

MSR - ostatné II. liga 30 25 20 15 10 30 

MR – I. trieda 25 15 10 8 6 25 

MR - ostatné 10 8 6 4 2 10 
 

Tabuľka 6  

Medzinárodné súťaže družstiev 

Kategória 
BODY 

Dospelí, dorast , žiactvo Dorast do 16 r. 

Davis Cup víťaz 100  

Fed Cup víťaz 100  

ME dospelí 
1. dvojhra, štvorhra  80  

2. dvojhra 70  

ME mládeže 

dorast - finále 

1. dvojhra, štvorhra 90 70 

2. dvojhra 80 60 

ME mládeže  

žiaci - finále 

1. dvojhra, štvorhra 80  

2. dvojhra 70  

3. dvojhra 60  

4. dvojhra 50  

MS do 18 rokov 

MS do 16 rokov 
1. dvojhra, štvorhra 90 70 

MS do 14 rokov 2. dvojhra 80 60 

 kvalifikácia v každej hodnote o 15 bodov menej 

ME halové - 

finále 

1. dvojhra, štvorhra 60 45 

2. dvojhra 50 35 

 kvalifikácia v každej hodnote o 15 bodov menej 
. 

Bodovanie medzinárodných súťaží družstiev, ktoré nie sú zaradené v Tabuľke č. 6, určí 

ústredný tréner STZ v spolupráci so spracovateľom klasifikácie. 
 


