KLASIFIKAČNÝ PORIADOK
MAJSTROVSTVÁ SR V PLÁŽOVOM TENISE
I.ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Organizátorom majstrovstiev SR v plážovom tenise (ďalej len “MSR”) a vlastníkom
všetkých súvisiacich práv je Slovenská asociácia plážových športov (ďalej len “SAPŠ”), so
sídlom Podzámska 28, 94901 Nitra. Túto úlohu SAPŠ (organizáciu MSR) vykonáva sekcia
Beach Tennis Slovakia, ktorá je organizačnou jednotkou SAPŠ.
Čl.2
Tento Klasifikačný poriadok stanovuje pravidlá, podľa ktorých sa kategorizujú a bodujú
turnaje MSR v plážovom tenise ako aj spôsob, akým sa na základe tohto hodnotenia
zostavujú rebríčky MSR.
Čl.3
Beach Tennis Slovakia zostavuje a zverejňuje celoslovenské rebríčky MSR vo vekovej
skupine dospelých, kategóriách muži a ženy. Rebríček obsahuje tieto údaje: meno a
priezvisko, celoštátne poradie a bodový zisk hráča.
Čl.4
Klasifikačné obdobie MSR 2016 začína 2.11.2015 a končí 2.10.2016 (ďalej aj “sezóna
2016”). Do sezóny 2016 patrí každý turnaj, ktorý začal v tomto období (hoci by aj skončil
neskôr). Klasifikačné obdobie MSR 2016 má 11 mesiacov, z dôvodu zámeru trvalej zmeny
sezóny na obdobie október až september. Do rebríčka sa započítavajú iba výsledky štvorhier
zo súťažných turnajov. Za súťažné turnaje sa považujú všetky turnaje ITF Beach Tennis Tour
a turnaje
organizované alebo uznané SAPŠ. Termínová listina turnajov organizovaných alebo

uznaných SAPŠ je uverejnená a aktualizovaná na 
www.plazovytenis.sk
, kalendár ITF Beach
Tennis Tour na stránke www.itftennis.com.
Čl.5
Súťažného turnaja MSR sa môže zúčastniť ktokoľvek, kto je ku dňu začiatku súťažného
turnaja členom SAPŠ v sekcii Beach Tennis Slovakia a prihlásil sa na turnaj v riadnom
termíne a stanoveným spôsobom. Uchádzač o členstvo v SAPŠ musí vyplniť a podpísať
prihlášku, členom sa stáva dňom zaevidovania úhrady členského. Uvedené platí pre hráčov zo
SR i zahraničia.
Čl.6
Rebríčky MSR sú zverejnené na stránke 
www.plazovytenis.sk
a sú aktualizované po každom
súťažnom turnaji. Aktualizácia prebieha bezodkladne po obdržaní klasifikačných podkladov a
je smerodajná pre nasadzovanie do ďalších súťažných turnajov.

II. REBRÍČKY A CELKOVÉ HODNOTENIE MSR
Čl.7
Hráči sú hodnotení podľa výsledkov výlučne zo súťažných turnajov (viď čl.4). Podľa
získaných bodov sú zoradení muži v rebríčku mužov, ženy v rebríčku žien. V prípade rovnosti
bodov sú hráči uvedení na delenom mieste bez rozdielu v poradí.
Čl. 8
Body účastníka v rebríčku MSR v plážovom tenise sa počítajú podľa nasledovného vzorca:
Body (2016) = prenos (2015) + T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6
kde:
prenos (2015)
je 25% z bodov účastníka v konečnom rebríčku MSR 2015, prepočítanom
podľa novej stupnice bodovania (viď čl.16).
T1 .. T6
je šesť najlepších súťažných turnajov účastníka MSR v sezóne 2016, z pohľadu
získaných bodov
Čl.9
Konečný rebríček
zverejní SAPŠ hneď po skončení klasifikačného obdobia, s prihliadnutím
na nevyhnutné čakacie lehoty (napr. oznámenie výsledkov z turnajov ITF hráčmi).
III.BODOVÝ ZISK Z TURNAJOV
Čl.10
Každému súťažnému turnaju je priradená kategória. Pre turnaje MSR sa používa 8 kategórií,
z ktorých prvých sedem kopíruje kategorizáciu ITF, ôsmou je kategória N. Do kategórie N
patrí každý turnaj, ktorého organizátorom je SAPŠ, alebo ktorý SAPŠ uznala za súťažný a
zároveň tento turnaj nemá pridelenú kategóriu od ITF (ak má, použije sa táto).
Čl.11
Turnaje ITF sú automaticky súčasťou termínovej listiny súťažných turnajov majstrovstiev SR.
Získané body budú pridelené podľa Čl.16 každému hráčovi, ktorý splnil podmienku účasti v
MSR podľa Čl.5 a dodá klasifikačné podklady v súlade s Čl.23.
Čl.12
Turnaje, ktoré organizuje SAPŠ
,
ale nie sú ITF turnajmi, patria do kategórie N.
Čl.13
Turnaje iných organizátorov, ktoré uzná SAPŠ za súťažné turnaje majstrovstiev SR, patria do
kategórie N. Informáciu o uznaní iného než ITF turnaja za súťažný musí SAPŠ zverejniť
najneskôr 14 dní pred začiatkom turnaja na stránke 
www.plazovytenis.sk
.
Čl.14
Hráči získavajú za umiestnenie v turnajoch body podľa toho, v ktorom kole ukončili svoju
účasť. Každý hráč získava za dané kolo rovnaký počet bodov. Počet takto získaných bodov je
uvedený v Čl.16.

Čl.15
Za porážku v prvom hranom zápase nezískava pár žiadny bod. Keď však postúpi pár do
hlavnej súťaže z kvalifikácie, započítava sa mu pri porážke v prvom kole počet bodov
zodpovedajúci tomuto kolu v hlavnej súťaži.
Čl.16
Tabuľka kategorizácie a bodovania súťažných turnajov MSR:

ITF kategória

MSR
kategóri
a

Majstrovstvá sveta (A1)
$50,000 / $35,000+H
$25,000 / $15,000+H
$10,000
$6,500
$2,500
ITF turnaj bez prize money
N

podľa starej
kategorizácie ITF
zodpovedá
kategórii
A1
B1
B2
G1
G2
G3
G4

W

F

SF

QF

R16

R32

275
250
125
80
35
27
18
18

170
150
75
48
20
15
10
10

110
90
45
29
10
8
6
6

60
45
25
15
5
4
3
3

30
20
10
6
3
2
1
1

15
10
5
4





Legenda:
W  Víťaz
F  (zdolaný) finalista
SF  (zdolaný) semifinalista
QF  (zdolaný) štvrťfinalista
R16  (zdolaný) osemfinalista
R32  (zdolaný) 16finalista
Čl.17
Hodnotí sa aj taký turnaj, ktorý sa hrá v skupinách, či už s alebo bez pokračovania zápasmi o
konečné poradie. V tomto prípade sa umiestnenie na 3. a 4. mieste hodnotí ako semifinále, 5.
až 8. miesto ako štvrťfinále atď.
Čl.18
Nedokončené turnaje sa hodnotia až do kola, kedy boli ukončené.
Čl.19
Hráč sa môže zúčastniť ľubovoľného množstva turnajov, ale do hodnotenia MSR v
príslušnom ročníku sa mu počíta len šesť jeho najlepších výsledkov zo súťažných turnajov v
danom ročníku a body prenesené za predošlý ročník MSR (viď čl.8).
V. INÉ REBRÍČKY
Čl.20
Pri nasadení do súťažných turnajov organizovaných alebo uznaných SAPŠ sa vychádza
výlučne z národných rebríčkov vedených sekciou Beach Tennis Slovakia SAPŠ.

VI. ZBER KLASIFIKAČNÝCH PODKLADOV
Čl.21
Klasifikačnými podkladmi sa rozumejú úplne a čitateľne vyplnené oficiálne výsledkové
tlačivá za všetky fázy turnaja, t.j. skupiny aj pavúky, s uvedením kompletných výsledkov
každého zápasu (gemy, sety, body v tajbrejkoch).
Čl.22
Klasifikačné podklady z turnajov v SR zasielajú licencovaní organizátori na predpísanom
tlačive emailom na 
info@plazovytenis.sk
najneskôr do 24 hodín od skončenia turnaja.
Čl.23
Klasifikačné podklady zo zahraničných turnajov s účasťou slovenského hráča, doručí SAPŠ
samotný hráč najneskôr do 7 dní od ukončenia turnaja emailom na 
info@plazovytenis.sk
.
V prípade, že nebudú výsledky zo zahraničných turnajov doručené do 7 dní, nebude výsledok
hráča započítaný do MSR.
Čl.24
Za správnosť klasifikačných podkladov zodpovedá licencovaný organizátor (Čl.22), resp.
samotný hráč (Čl.23).
VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl.25
Reklamácie (napr. oprava v rebríčku a pod.) môžu hráči podávať emailom na
info@plazovytenis.sk, alebo poštou na adresu
:
Slovenská asociácia plážových športov, sekcia
Beach Tennis Slovakia, Podzámska 28, 94901 Nitra. SAPŠ rozhodne o reklamácii bez
zbytočného odkladu.
Čl.26
Hráč je povinný bezodkladne oznámiť SAPŠ chybné údaje v rebríčku týkajúce sa mena,
priezviska či počtu bodov. Nesprávne údaje nezískavajú legitimitu časom (neexistuje žiadna
premlčacia lehota) a neoprávňujú hráča k ich použitiu na turnaji. Nesprávne údaje (vrátane
bodov, či umiestnenia v rebríčku) budú opravené hneď ako budú nahlásené / zistené.
Čl.27
Výsledky dosiahnuté hráčmi od 2.11.2015 do 31.12.2015 sú v zmysle predošlej verzie
Klasifikačného poriadku počítané do MSR 2016. Vzhľadom k zmene bodovania ITF
turnajov a spôsobu, ako ITF túto zmenu aplikuje, budú však body za toto obdobie prepočítané
už podľa novej bodovacej stupnice (čl.16). Rovnako budú novou stupnicou prepočítané celé
rebríčky mužov a žien MSR 2015, iba za účelom výpočtu bodov, ktoré si každý hráč prenáša
do nového ročníka v zmysle čl.8. Účelom prepočtu prenášaných bodov je ochrana hráčov pred
nepriaznivým dopadom nového bodovania. Zmenu bodovania a spôsob jej aplikácie oznámila
ITF členským asociáciám 22.12.2015 s tým, že svetové beachtenisové rebríčky ITF k
4.1.2016 už budú prepočítané novou metodikou (t.j. všetky výsledky dosiahnuté za
posledných 52 týždňov od 4.1.2016 spätne). Preto sa rebríčky MSR vydané v roku 2016
budú líšiť od rebríčkov vydaných k 14.12.2015 (zostavené ešte starou metodikou). Aby boli
odstránené pochybnosti, platí vždy novšie vydanie rebríčka MSR, ktoré ruší a nahrádza
staršie vydanie. Aktuálne vydanie rebríčkov MSR je dostupné na www.plazovytenis.sk.

Čl.28
Toto znenie Klasifikačného poriadku nadobúda účinnosť dňom schválenia Generálnym
sekretárom SAPŠ a ako celok odo dňa schválenia nahrádza všetky predošlé verzie
Klasifikačného poriadku.
Radovan Laco
Slovenská asociácia plážových športov
vedúci sekcie Beach Tennis Slovakia

Ing. Michal Ivan
Slovenská asociácia plážových športov
Generálny sekretár
Schválené dňa: 
31.12.2015

