KLASIFIKAČNÝ PORIADOK
BEACH TENNIS SLOVAKIA
I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Čl. 1
Na základe dohody so Slovenským tenisovým zväzom, súťaže v plážovom tenise v SR,
vrátane majstrovstiev SR v plážovom tenise, organizuje Slovenská asociácia plážových
športov (SAPŠ), so sídlom Podzámska 28, 94901 Nitra (ďalej aj ako “Organizátor”). Túto
úlohu vykonáva sekcia Beach Tennis Slovakia, ktorá je organizačnou jednotkou SAPŠ. Pre
všetky súťažné podujatia organizované v zmysle tohto článku sa používa súhrnné označenie
“Beach Tennis Slovakia”. SAPŠ je vlastníkom všetkých práv súvisiacich so súťažami Beach
Tennis Slovakia a majstrovstiev SR v plážovom tenise.



Čl.2
Tento Klasifikačný poriadok stanovuje pravidlá, podľa ktorých sa kategorizujú a bodujú
turnaje Beach Tennis Slovakia, vrátane majstrovstiev SR v plážovom tenise, ako aj spôsob,
akým sa na základe tohto hodnotenia zostavujú rebríčky Beach Tennis Slovakia.
Čl.3
Organizátor zostavuje a zverejňuje celoslovenské rebríčky Beach Tennis Slovakia vo vekovej
skupine dospelých, kategóriách muži a ženy. Rebríček má dva účely: je zdrojom pre
nasadzovanie do súťažných turnajov (hlavný účel) a umožňuje vyhodnotenie najlepšieho
jednotlivca. Rebríček obsahuje tieto údaje: meno a priezvisko, celoštátne poradie a bodový
zisk hráča.
Čl.4
Klasifikačné obdobie Beach Tennis Slovakia je vždy od októbra do septembra nasledujúceho
roka. Označuje sa aj ako “sezóna 20XX” podľa roka, ktorý tvorí väčšinu klasifikačného
obdobia (napríklad klasifikačné obdobie október 2016 až september 2017 sa označuje ako
“sezóna 2017”). Do sezóny 20XX patrí každý turnaj, ktorý začal v príslušnom klasifikačnom
období (hoci by aj skončil neskôr). Do rebríčka sa započítavajú iba výsledky štvorhier zo
súťažných turnajov (viď čl.10).
Čl.5
Súťažného turnaja Beach Tennis Slovakia sa môže zúčastniť ktokoľvek, kto je ku dňu
začiatku súťažného turnaja členom SAPŠ v sekcii Beach Tennis Slovakia (viď Registračný
poriadok) 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. Podmienky účasti na
majstrovstvách SR v plážovom tenise stanovuje Súťažný poriadok Majstrovstiev SR.
Čl.6
Rebríčky Beach Tennis Slovakia sú zverejnené na stránke www.plazovytenis.sk. Priebežný
rebríček má informatívny charakter a je aktualizovaný po každom súťažnom turnaji
bezodkladne po obdržaní kompletných klasifikačných podkladov, resp. verifikácii výsledku

hráča dosiahnutého na turnaji ITF. Pre nasadzovanie hráčov do turnajov je rozhodujúci
konečný rebríček za predchádzajúce klasifikačné obdobie s výnimkou hráčov, ktorí majú v
aktuálnom ITF Beach Tennis World Rankingu pozíciu v prvej 200-ke (viď čl. 20).
II. REBRÍČKY BEACH TENNIS SLOVAKIA
Čl.7
Hráči sú hodnotení podľa výsledkov výlučne zo súťažných turnajov (viď čl. 10). 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 Beach Tennis Slovakia sa počítajú podľa nasledovného vzorca:
Body (20XX) = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8
kde T1 .. T8  je osem najlepších súťažných turnajov účastníka v sezóne 20XX, z pohľadu
získaných bodov
Čl.9
Konečný rebríček zverejní SAPŠ hneď po skončení klasifikačného obdobia, s prihliadnutím
na nevyhnutné čakacie lehoty (napr. oznámenie účasti hráčov na ITF turnaji + verifikácia
výsledkov).
III. SÚŤAŽNÉ TURNAJE A BODOVANIE
Čl.10
Súťažným turnajom môžu byť výlučne tieto typy turnajov:
● turnaj ITF Beach Tennis Tour
● turnaj, ktorý organizuje Slovenská asociácia plážových športov
● turnaj, ktorý uzná sa súťažný Slovenská asociácia plážových športov (napr. na základe
licencie poskytnutej inému organizátorovi).
Každému súťažnému turnaju je jednoznačne priradená kategória, podľa ktorej sa turnaj
boduje (viď čl. 16).
Čl.11
Turnaj ITF sa stáva súťažným turnajom jeho zverejnením v kalendári ITF Beach Tennis Tour.
Získané body budú pridelené podľa Čl.16 do rebríčka Beach Tennis Slovakia každému
hráčovi, ktorý si splnil registračnú povinnosť podľa Čl.5 a dodá klasifikačné podklady v
súlade s Čl.23. V prípade nesplnenia jednej alebo oboch týchto podmienok nebude výsledok
hráča započítaný do rebríčka Beach Tennis Slovakia.
Čl.12
Termínová listina (t.j. záväzný zoznam tých súťažných turnajov, ktoré organizuje alebo za
súťažné uznala SAPŠ) je uverejnená a aktualizovaná na www.plazovytenis.sk. Kalendár ITF
Beach Tennis Tour sa nachádza na stránke www.itftennis.com.

Čl.13
Informáciu o pridaní súťažného turnaja organizovaného alebo uznaného SAPŠ, 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
Body za súťažný turnaj nemôže dostať dvojica, ktorá nevyhrala ani jeden zápas. Aby mohli
byť body pridelené, musí dvojica vyhrať aspoň 1 zápas v ktorejkoľvek fáze turnaja
(kvalifikácia, základná skupina, vyraďovacia časť) a v celkovom hodnotení dosiahnuť
umiestnenie, ktoré je bodované v zmysle čl.16.
V prípade použitia skupinového formátu súťaže môže nastať situácia, že nie je jednoznačný
víťaz skupinového zápasu (keď sa nehrá na 1 set, prípadne na viac “víťazných” setov, ale na
sety “hrané”). V takom prípade sa za zápas v zmysle tohto článku považuje každý set
jednotlivo.
Turnaje ITF sú bodované podľa metodiky ITF.
Čl.16
Tabuľka kategorizácie a bodovania súťažných turnajov Beach Tennis Slovakia:

Kategória súťažného
turnaja

Body prideľované do rebríčka Beach Tennis Slovakia
podľa kola, v ktorom dvojica súťažný turnaj ukončí
W

F

SF

QF

R16

R32

Majstrovstvá sveta (A1)

275

170

110

60

30

15

ITF $50,000 / $35,000+H

250

150

90

45

20

10

ITF $25,000 / $15,000+H

125

75

45

25

10

5

ITF $10,000

80

48

29

15

6

4

ITF $6,500

35

20

10

5

3

-

ITF $2,500

27

15

8

4

2

-

ITF $0

10

6

3

1

-

-

Majstrovstvá SR

40

25

15

6

3

1

SR A

18

10

6

3

1

-

SR B

6

4

2

1

-

-

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť systém bodovania, najmä v prípade zmien v
klasifikácii ITF (turnaje ITF sú uznávané do rebríčkov Beach Tennis Slovakia a bodovanie

domácich turnajov je naviazané na ITF). Prípadné nevyhnutné úpravy vykoná Organizátor
takým spôsobom, aby samotnou úpravou žiadny hráč nebol poškodený či zvýhodnený
(neutrálny dopad).
Legenda:
ITF $0 - podľa zmien avizovaných ITF koncom roka 2015 mali byť turnaje tejto úrovne
bodované do Beach Tennis World Rankings iba do konca roka 2016. Napokon bodované sú,
bola však znížená bodová dotácia oproti predošlému obdobiu. Uvedené sú nové bodové
hodnoty. Dopad na hráčov a hodnotenie Beach Tennis Slovakia: viď čl.29.
Majstrovstvá SR - jeden turnaj za sezónu
SR A, SR B - počet turnajov nie je obmedzený, turnaje sú zverejňované v termínovej listine
podľa čl. 13. Kontakt pre záujemcov o organizáciu turnaja: tenis@saps.sk.
W Víťaz
F (zdolaný) finalista
SF (zdolaný) semifinalista
QF (zdolaný) štvrťfinalista
R16 (zdolaný) osemfinalista
R32 (zdolaný) 16-finalista
Čl.17
Hodnotí sa aj taký turnaj, ktorý sa hrá v skupinách bez pokračovania zápasmi o konečné
poradie. V tomto prípade však musí byť zvolený taký model, ktorý jednoznačne určí, ktoré
umiestnenie v skupine prislúcha ktorému umiestneniu bodovanému podľa čl.16. S touto
informáciou oboznámi hráčov organizátor turnaja ešte pred jeho začiatkom. Ak o niektoré
umiestnenia nevyhlási a nezorganizuje vyraďovaciu súťaž, tímy budú obodované podľa toho,
ako skončili v skupinách.
Výklad:
Majme 6 dvojíc, ktoré organizátor rozdelí na 2 skupiny po 3 tímy s tým, že víťazi skupín budú hrať
finále. Organizátor do začiatku turnaja neurčil, čo bude s tímami na 2. a 3. mieste v skupinách. V
takomto prípade by dostali body ako za semifinále tímy z 2.miesta v každej zo skupín a tretí zo skupín
by dostali body ako za štvrťfinále.
Organizátor mal napríklad možnosť stanoviť (ale musí to oznámiť zástupcom všetkých zúčastnených
dvojíc pred začiatkom turnaja), že o “semifinálové body” budú hrať tímy z druhých a tretích miest “na
kríž”.

Čl.18
Nedokončené turnaje sa hodnotia do kola, kedy boli ukončené.
Čl.19
Hráč sa môže zúčastniť ľubovoľného množstva súťažných turnajov, ale do rebríčka Beach
Tennis Slovakia v príslušnom ročníku sa mu počíta maximálne osem jeho najlepších
výsledkov zo súťažných turnajov (viď Čl.8).
V. NASADENIE DO SÚŤAŽNÉHO TURNAJA
Čl.20

Pri nasadení do súťažných turnajov organizovaných alebo uznaných SAPŠ sa vychádza z
konečných národných rebríčkov Beach Tennis Slovakia za bezprostredne predchádzajúce
klasifikačné obdobie a aktuálneho rankingu ITF Beach Tennis World Rankings, a to
nasledovne:
1. najprv sú nasadzované dvojice, z ktorých obaja hráči majú pozíciu v prvej 200-ke ITF
Beach Tennis World Rankings (ak je takýchto dvojíc viac, zoradia sa podľa súčtu
poradí: ITF ranking hráča 1 + ITF ranking hráča 2)
2. potom sú nasadzované dvojice, kde iba jeden z hráčov má pozíciu v prvej 200-ke ITF
Beach Tennis World Rankings (ak je takýchto dvojíc viac, zoradia sa podľa ITF
rankingu hráča s pozíciou v prvej 200-ke ITF, bez ohľadu na to, s kým dvojicu tvorí)
3. až potom sú nasadzované ostatné dvojice, a to podľa súčtu poradí v konečnom
rebríčku Beach Tennis Slovakia za bezprostredne predchádzajúce klasifikačné
obdobie
V prípade rovnosti súčtu poradí pri 2 a viacerých dvojiciach rozhodne o nasadení žreb.
VI. KLASIFIKAČNÉ PODKLADY
Čl.21
Klasifikačnými podkladmi sa v prípade turnajov ITF rozumejú oficiálne výsledky turnaja
zverejnené v kalendári ITF Beach Tennis Tour na stránke www.itftennis.com..
Čl.22
Klasifikačnými podkladmi sa v prípade turnajov “Majstrovstvá SR”, SR A, SR B 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).
Klasifikačné podklady z turnajov v SR zasielajú licencovaní organizátori v dohodnutej forme
e-mailom na info@plazovytenis.sk najneskôr do 48 hodín od skončenia turnaja.
Čl.23
Hráč, ktorý chce, aby mu body z ITF turnaja boli uznané do rebríčka Beach Tennis Slovakia,
musí mať splnenú registračnú povinnosť v zmysle čl.5 ešte pred uskutočnením turnaja a svoju
účasť na turnaji ITF musí oznámiť najneskôr do 7 dní po jeho skončení e-mailom na
info@plazovytenis.sk. Body do rebríčka Beach Tennis Slovakia budú zapísané po zverejnení
klasifikačných podkladov (viď Čl.21).
Čl.24
Za správnosť klasifikačných podkladov zodpovedá organizátor turnaja (Čl.21: ITF, Čl.22:
SAPŠ alebo licencovaný organizátor).
VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl.25
Reklamácie (napr. oprava v rebríčku a pod.) môžu hráči podávať e-mailom 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 bezodkladne.
Čl.27
V období od 3.10.2016 (začiatok sezóny 2017) a 7.10.2016 (účinnosť nových súťažných
dokumentov = Klasifikačný poriadok Beach Tennis Slovakia, Registračný poriadok Beach
Tennis Slovakia, Súťažný poriadok majstrovstiev SR v plážovom tenise) nebol v SR
organizovaný žiadny súťažný turnaj, ani uznaný žiadny turnaj za súťažný. Zároveň, jediného
ITF turnaja v uvedenom období (3.10.2016 Burladingen, Nemecko) sa nezúčastnil žiadny
člen Beach Tennis Slovakia. Vzhľadom k tomu nemá dátum aktualizácie súťažných
dokumentov (7.10.2016) žiadny dopad na celkové hodnotenie sezóny 2017.
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.
Čl. 29
K 6.3.2017 bol Klasifikačný poriadok upravený, a to v jedinej veci - bodovanie turnajov ITF
$0 (Článok 16 KP). Ide iba o administratívnu úpravu KP bez dopadu na hráčov, pretože
Beach Tennis Slovakia uznáva hráčom, za predpokladu splnenia povinností v zmysle KP,
body za ITF turnaje v plnej výške. To znamená, že žiadnemu hráčovi nemôže byť (a ani
nebolo) za ITF turnaj uznaných do rebríčka Beach Tennis Slovakia viac alebo menej bodov,
než v skutočnosti na ITF turnaji získal.
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