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PREDSTAVITEV SISTEMA VODENJA TENIŠKIH TEKMOVANJ IN JAKOSTNE
LESTVICE UNIVERSAL TENNIS RATING (UTR)
Spoštovani,
v tenisu se vedno bolj krepi nov sistem vodenja teniških tekmovanj, ki spreminja igro; redefinira s kom igramo in
kako igramo. Sistem UTR že nekaj časa navdušuje svetovni tenis. Uporablja ga več kot 2 milijona uporabnikov
v 200 državah ter kar nekaj teniških zvez, od katerih smo pozitivno povratno informacijo prejeli iz Avstralske,
Ameriške in Srbske teniške zveze. Sistem je bil uporabljen tudi letos na tekmovanju Mima cup, kjer so se naši
najboljši tekmovalci pomerili na podlagi vrednotena jakosti informacijskega sistema UTR. Vsebuje popolnoma
vse kar imamo sedaj – aplikacijo prijav na tekmovanja, online izračun lestvice, vnos podatkov za sodnike,
odlikuje pa ga uporabniku prijazna izkušnja.
Od kje potreba po drugačnem sistemu?
UTR je leta 2008 zasnoval teniški profesionalec Dave Howell. Ob analiziranju rezultatov tekmovanj je ugotovil,
da je bila na mladinskih turnirjih v povprečju konkurenčna le ena od vsakih štirih odigranih tekem (27 %); tudi na
nacionalni ravni Teniške zveze Združenih držav (USTA) se je ta odstotek povzpel zgolj na 40 %. UTR izhaja iz
francoskega sistema, Howell mu je dodal le nekaj nadgradenj.
Na voljo je tudi zelo zanimiva video predstavitev: Opis UTR.
Kako deluje UTR in njegove prednosti?
Sistem igralce ocenjuje na lestvici od 1 (začetnik) do 16,5. Ratingi profesionalnih igralcev, ki jih ustvarja UTR,
so fascinantni - dovolj različni, da so pomembni, vendar ne bistveno drugačni v primerjavi s trenutnim sistemom.
Lestvici ATP / WTA temeljita na zbiranju točk, medtem ko UTR drobi podatke iz zadnjih 30 tekem igralca z
uporabo izpopolnjenega algoritma, ki upošteva tudi kakovost nasprotnika in celo razliko v rezultatih. UTR ne
posveča pozornosti starosti ali spolu. Vsakdo se lahko registrira in začne brezplačno delati na svojem ratingu.
Rating deluje nekako kot hendikep pri golfu. Dolgoročna vizija je, da postane kot neke vrste lepilo, ki na digitalni
platformi povezuje teniške igralce po vsem svetu in zagotavlja natančno, prenosno in preverjeno dejansko sliko
igralčevih sposobnosti.
Za podrobnejši opis načina delovanja sistema obiščite kako deluje UTR, za izkušnje in mnenja uporabnikov pa
UTR blog.

UTRju zaupajo najboljši na svetu
UTR sodeluje z več kot 50 različnimi skupinami v tenisu, od igralcev do zvez in akademij, vključno z Nadalovo
akademijo, IMG, akademijo Good to Great na Švedskem in akademijo Kim Clijsters v Belgiji. Vsi uporabljajo in
podpirajo UTR, platforma pa jim ponuja tehnologijo za vodenje lastnih prireditev in podporo svojim trenerjem ter
igralcem.

Po besedah izvršnega direktorja UTR-ja nimajo želje nadomestiti lestvic ATP oz. WTA, saj te pripovedujejo
drugačne zgodbe. ATP / WTA pripoveduje 12-mesečno zgodbo o tem, kako daleč gre igralec na večjih turnirjih.
Pri UTR pa, kako tekmovalec tekmuje v primerjavi z drugimi igralci.
UTR sistem torej omogoča ravno tisto, kar je v končni fazi bistvo našega športa - najti nekoga na svojem nivoju,
da bi lahko dobro tekmovali in posledično uživali v igri. Istočasno je to orodje, ki nacionalne zveze spodbuja in
podpira pri delu. In če pogledamo preteklost razvoja našega športa, so ravno takšne inovacije izpopolnile in
izboljšale raven igre.
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