PRAVILNIK
SEKCIJE ZA TENIS NA MIVKI PRI
TENIŠKI ZVEZI SLOVENIJE
O RANGIRANJU

Skupščina Sekcije za tenis na mivki pri Teniški zvezi Slovenije je na svojem zasedanju dne 24. 3. 2015
sprejela naslednji

PRAVILNIK
SEKCIJE ZA TENIS NA MIVKI PRI TENIŠKI ZVEZI SLOVENIJE
O RANGIRANJU
(v nadaljevanju: Pravilnik)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik ureja rangiranje oziroma razvrščanje tekmovalcev v tenisu na mivki na uradnih jakostnih
lestvicah Sekcije za tenis na mivki pri Teniški zvezi Slovenije (v nadaljevanju: Sekcija za tenis na mivki
ali Sekcija), in sicer rangiranje oziroma razvrščanje tekmovalcev na tekmovanjih dvojic, v starostnih
kategorijah, navedenih v 5. členu Pravilnika.
Na jakostne lestvice Sekcije se lahko uvrstijo tekmovalci, ki so registrirani pri Sekciji za preteklo oz.
tekoče leto. Na jakostne lestvic se lahko uvrstijo tudi tujci, pri čemer pa imajo na jakostni lestvici
oznako »T« in ne morejo igrati na državnem prvenstvu v tenisu na mivki.
2. člen
Tekmovalce se na jakostnih lestvicah Sekcije razvršča glede na število točk, ki jih osvojijo v posamezni
starostni kategoriji na tekmovanjih pod okriljem Sekcije, in sicer v kategoriji dvojic, pri čemer se
jakostne lestvice Sekcije vodijo po posameznih tekmovalcih glede na njihove dosežke v igri dvojic.
Tekmovalci, ki zadnje leto nastopajo v posamezni starostni kategoriji, samodejno prenesejo 25 %
skupnega števila točk, ki jih osvojijo v svoji osnovni starostni kategoriji, v prvo višjo starostno
kategorijo. Prenesene točke se prištejejo skupnemu številu točk, osvojenih v prvi višji starostni
kategoriji in se tekmovalcu izbrišejo po obdobju 12 mesecev.
3. člen
Vsakemu tekmovalcu se na jakostni lestvici Sekcije upoštevajo vsi rezultati, doseženi na tekmovanjih
pod okriljem Sekcije, v časovnem obdobju zadnjih 12 mesecev od dne objave jakostne lestvice
Sekcije.
Tekmovalec, ki ima največje število osvojenih točk za posamezno jakostno lestvico Sekcije, je uvrščen
na prvo mesto posamezne nacionalne jakostne lestvice Sekcije, ki se prične za igralci mednarodnega

dela jakostne lestvice Sekcije (samo starostna kategorija člani in članice). Ostali tekmovalci se glede
na skupno število osvojenih točk, uvrščajo na mesta za njim (padajoče – manj točk, slabša uvrstitev).
V mednarodni del jakostne lestvice Sekcije (velja samo za starostno kategorijo člani in članice) so
uvrščeni tekmovalci, ki so v trenutku izdelave jakostne lestvice Sekcije, na mednarodni lestvici »ITF
Beach Tennis Rankings« uvrščeni do vključno 200. mesta.

II. TOČKOVANJE
4. člen
Tekmovalcem se na tekmovanjih pod okriljem Sekcije za posamezne uvrstitve podelijo točke na
način, določen v spodnji tabeli. Število točk za uvrstitev je odvisno od vrste oz. ranga tekmovanja.
Točke iz spodnje tabele prejme vsak posamezni tekmovalec za uvrstitev, ki jo je dosegel kot dvojica.
ITF turnir v Sloveniji
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Tekmovalec ne prejme točk za uvrstitev na tekmovanju, v kolikor se ni pojavil na tekmovanju, za
katerega se je prijavil (neigranje po žrebu). Če se tekmovanje zaradi višje sile ne more dokončati,
igralci dobijo točke za uvrstitev v tisti krog, ki je v celoti končan.
Tekmovanja v okviru Sekcije se lahko igrajo po sistemu na izpadanje ali po sistemu »Round Robin«
(tekmovanje v skupinah – vsak z vsakim v skupini) z dvoboji za končno razvrstitev dvojic na
posameznem tekmovanju. Ne glede na sistem posameznega tekmovanja se točke tekmovalcem
podelijo na podlagi zgornje tabele.
Določanje vrstnega reda v posamezni skupini pri sistemu »Round Robin« (po vrsti od zgoraj navzdol):
 število zmag na medsebojnih dvobojih,
 razlika med dobljenimi in izgubljenimi igrami na medsebojnih dvobojih v skupini,
 razlika med dobljenimi in izgubljenimi igrami na vseh dvobojih v skupini,
 žreb,
pri čemer število zmag na medsebojnih dvobojih vedno odloča ob primerjavi dveh igralcev. Takoj, ko
po enem od drugih kriterijev ostaneta enaka dva igralca, določimo vrstni red po kriteriju »število
zmag na medsebojnih dvobojih«.

Tujci dobijo točke, osvojene na mednarodnih ITF turnirjih v Sloveniji, za jakostno lestvico Sekcije
samo v primeru, da imajo v obdobju zadnjih 12 mesecev vsaj eno točko, osvojeno na nacionalnem
tekmovanju pod okriljem Sekcije.

III. STAROSTNE KATEGORIJE
5. člen
Moški nastopajo v naslednjih starostnih kategorijah:
 do 12 let;
 do 16 let;
 člani.
Ženske nastopajo v naslednjih starostnih kategorijah:
 do 12 let;
 do 16 let;
 članice.
Starostne kategorije, v katerih se bo tekmovalo na posameznem tekmovanju pod okriljem Sekcije,
določi Sekcija vnaprej, in sicer ob izdelavi koledarja tekmovanj pod okriljem Sekcije oz. ob naknadni
uvrstitvi posameznega tekmovanja v koledar tekmovanj. Starostne kategorije na posameznem
turnirju se lahko spremenijo po diskrecijski pravici Sekcije, vendar najkasneje 7 dni pred turnirjem.
V primeru, da se za posamezno starostno kategorijo prijavi premajhno število tekmovalcev, se lahko
starostne kategorije združijo. Tekmovalci v tem primeru dobijo točke za jakostno lestvico Sekcije, in
sicer za starostno kategorijo, v kateri so nastopali.
Na dan 31. 12. se z jakostnih lestvic posameznih kategorij brišejo tekmovalci, ki zaradi starostnih
omejitev prehajajo v višjo starostno kategorijo.

IV. RANG TEKMOVANJ
6. člen
Range tekmovanj (z izjemo ITF turnirjev in državnega prvenstva) določi Sekcija vnaprej, in sicer ob
izdelavi koledarja tekmovanj pod okriljem Sekcije oz. ob naknadni uvrstitvi posameznega tekmovanja
v koledar tekmovanj. Rang posameznega tekmovanja se lahko spremeni po diskrecijski pravici Sekcije
na podlagi naslednjih dejavnikov:
 število prijavljenih tekmovalcev,
 število tekmovalcev, ki so uvrščeni v mednarodni del jakostne lestvice Sekcije,
 število tekmovalcev, ki so uvrščeni med najboljših 10 na jakostni lestvici Sekcije,
pri čemer so zgoraj navedenih kriteriji navedeni po pomembnosti, od zgoraj navzdol.

V. OBJAVA JAKOSTNIH LESTVIC
7. člen
Jakostne lestvice Sekcije se objavljajo trikrat letno, in sicer v naslednjih terminih:
10. junij
20. julij
30. avgust

uporabljajo se od 10. 6. do vključno 19. 7.,
uporabljajo se od 20. 7. do vključno 29. 8.,
uporabljajo se od 30. 8. do datuma objave končne lestvice.

Končna jakostna lestvica Sekcije se izdela in objavi po zadnjem odigranem turnirju iz koledarja
tekmovanj Sekcije in se uporablja do vključno 9. 6. naslednje leto.
Jakostne lestvice so objavljene na spletni strani Sekcije. Sekcija oz. s strani Sekcije pooblaščena oseba
je odgovorna za izdelavo in objavo jakostnih lestvic Sekcije.
Tekmovalci, uvrščeni na jakostno lestvico Sekcije lahko v 5 dneh od objave jakostne lestvice, na
jakostno lestvico podajo pripombe. Sekcija oz. z njene strani pooblaščena oseba pripombe preuči in
jih upošteva ali zavrne ter v roku naslednjih dveh dni objavi popravljeno lestvico, ki je za tisto
obdobje dokončna. Vse kasneje podane pripombe na dodeljeno število točk se upoštevajo ob
naslednji izdelavi jakostne lestvice, vendar ne za več kot 2 meseca nazaj.

VI. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Subjekt, pristojen za razlago oz. tolmačenje tega Pravilnika je zgolj in izključno Sekcija oz. s strani
Sekcije pooblaščena oseba.
Vse določbe tega Pravilnika se nanašajo tako na moški kot na ženski spol, razen če je v Pravilniku
določeno drugače.
Ta Pravilnik je bil sprejet na Skupščini Sekcije dne 24. 3. 2015 in je istega dne tudi stopil v veljavo.

Ljubljana, 24. 3. 2015

Uroš Brinovec
Predsednik Sekcije

