Změny na seniorském okruhu od roku 2020
Významné změny nastanou u turnajů nejnižší kategorie (GR 4), aby se zvýšil počet
hráčů/hráček na okruhu.
V roce 2021 bude zavedena nová úroveň turnajů pro elitní hráče. Tato úroveň bude zařazena
hned pod Mistrovství světa v oblasti prestiže a bodového ohodnocení. Od roku 2021 bude
zjednodušena struktura turnajů na okruhu na šest úrovní.

Další změny:
-

Zrušení roční platby IPIN předem. Hráči budou platit poplatek IPIN u každého
turnaje.
Zavedení čtyřhrových turnajů a krátkodobějších turnajů, zejména na nejnižší úrovni
V návaznosti na nový systém oceňování na turnajích GR 4 bude na turnajích úrovní
GR 2 a 3 umožněn systém hry na dva sety a supertiebreak.
Standardizace pojmenování turnajů

2021 Udělování stupně turnajům a harmonogram
Základní informace a změny pro rok 2021
Turnajům bude přiřazen stupeň pro okruh 2021 na základě následujících 4 faktorů:

1. ITF Tournament Evaluation Score – skóre založené na počtu a kvalitě hráčů.
Primárním měřítkem budou ITF body zúčastněných hráčů. Tento faktor bude
nejdůležitější při rozhodování o úrovni turnaje a jeho změně.
Skóre bude číslo vypočítané z počtu nalosovaných hráčů a jejich bodů v žebříčku. Pro
následující rok se průměruje výsledek ze dvou předchozích let (pro rok 2021 se berou
údaje z let 2019 a 2020).
2. Delivery Standards – Turnaje na každé úrovni musí splňovat určité podmínky. Jejich
kontrolou budou informace z dotazníků hráčů, zpráva rozhodčího ITF a zpráva
ředitele turnaje z předešlého ročníku. Turnaj s vyšším standardem podmínek než je
obvyklé na dané úrovni, může být upgradován.
Na základě výzkumu z podzimu 2018 jsou pro hráče nejdůležitější následující body:
- Organizace a komunikace před turnajem
- Zhodnocení peněz (zápasy, dárky, společenské akce, ceny)
- Rozlosování a formát hry
- Kvalita kurtů a zázemí
- Výkonné vedení turnaje a komunikace na místě
3. Players´ Tournament Feedback Survey – od ledna 2019 jsou hráči oslovováni
k vyplnění dotazníku o spokojenosti na turnajích. Tyto dotazníky poskytují ITF
informace o pro hráče důležitých faktorech a o jejich spokojenosti. Zjištěné údaje by
měly pomoci se zvýšením popř. snížením úrovně turnaje.
Dotazované oblasti zahrnují:
- Celkový dojem z turnaje
- Organizace turnaje (plán zápasů, rozhodčí,…)
- Komunikace před turnajem, během turnaje
- Venue, zázemí, kvalita dvorců, atmosféra,…
- Stravování, catering, společenské události
- Uvítací balíček, ceny, zhodnocení peněz
Odpovědi jsou na škále 1 – 7 (nejvyšší). Do července 2019 získalo ITF přes 4700
odpovědí, z nichž vyplývá, že všeobecná spokojenost s turnaji je 81 %. Tyto výsledky
poskytuje ITF ředitelům turnajů včetně srovnání jejich turnaje s turnaji na stejné úrovni a se
všemi turnaji na okruhu. Turnaje pořádané po červnu 2019 by měli získat zpětnou vazbu
nejpozději do 6 měsíců po jejich konání.
4. Global + Regional Balance – Proces přidělování a změn úrovně turnajů má zdokonalit
rozprostření turnajů na globální, regionální a národní úrovni.
V současnosti je na regionální úrovni mezi turnaji velká nerovnováha. V roce 2018 se
uskutečnilo 438 turnajů, z toho
7 v Africe (2%)
14 v Oceánii (3%)
32 v Asii (7%)
325 v Evropě (74%)
26 v Severní a Střední Americe (6%)
34 v Jižní Americe (8%)

Strategický plán pro období 2019 – 2021 zahrnuje posílení slabších oblastí, zejména
Severní Ameriku a Asii.
Určení stupně turnajům pořádaným v období leden – červen 2021 bude zveřejněno do 30.
srpna 2020.
Určení stupně turnajům pořádaným v období červenec – prosinec 2021 bude zveřejněno
nejpozději do 31. ledna 2021.
O zvýšení úrovně turnaje na rok 2022 bude moci v průběhu roku 2021 požádat omezený
počet turnajů za podpory svých národních asociací, při splnění podmínek uvedených
v 2021 ITF Seniors Regulations. Žádosti musí být bez výjimky podány ve stanoveném
termínu.
Úroveň turnaje může být snížena, pokud je některý z výše uvedených faktorů na
nedostatečné úrovni vzhledem k turnajům stejné úrovně.
2021 ITF Seniors Regulations budou k dispozici v prosinci 2020 a budou mít určující
povahu pro požadavky a podmínky turnajů v roce 2021.

Změny na okruhu 2020
s platností od 1. ledna 2020
Pojmenování turnajů bude mít od ledna 2020 jednotný formát, což by mělo:
-

Potvrdit, že turnaj patří do ITF
Sjednotit pojmenování a ulehčit tak hráčům orientaci v úrovni a místě konání turnaje
Poskytnout možnost uvést další údaje jako např. sponzora

Pojmenování by mělo vypadat takto:
ITF Seniors<úroveň><město, země>název turnaje/dodatečné informace/sponzor>
Příklady:
ITF Seniors Grade 4 – Auckland, New Zealand – Women´s 45+ Doubles Cup 2020
ITF Seniors Grade 3 – Vancouver, Canada – BC Senior Provincial Championships 2020
ITF Seniors Grade 2 – Athens, Greece – Acropolis Cup 2020
ITF Seniors Grade 1 – Fort Lauderdale, USA – The Tully Cup – Les Grandes Dames 2020
ITF Seniors Grade A – Lima, Peru – Torneo Seniors Terrazas, Ciudad Miraflores 2020
ITF Young Seniors World Championships 2020 – Umag, Croatia

ITF body
Změny v bodování vešly v účinnost 1. července 2019.
Se změnami ve struktuře turnajů v roce 2021 dojde k další úpravě bodování v roce 2021.
Změny budou pokud možno minimální.
Nové pro rok 2020: 1 bod získají všichni hráči, kteří prohrají svůj první zápas ve dvouhře
či čtyřhře na turnaji jakékoliv úrovně. To zajistí vyšší počty bodovaných hráčů a
zaznamená účast všech hráčů na okruhu.
Turnaje útěchy – jednotlivci
Nové pro rok 2020: úspěšným hráčům v turnajích útěchy na všech úrovních budou
udělovány body – tabulka bude zveřejněna v lednu 2019.
V turnajích útěchy se bude hrát ve zkráceném formátu např. dva krátké sety a match
tiebreak nebo dva tiebreak sety a match tiebreak.
V roce 2020 by měly všechny turnaje uspořádat i turnaje útěchy tak, aby každý hráč hrál
minimálně dva zápasy. Přesto se turnaje útěchy nebudou hrát ve všech věkových
kategoriích, ale v jedné ze tří pořádaných. Ve výjimečných případech může turnaj dostat
od ITF povolení k neuspořádání útěchy např. halový turnaj s omezeným počtem kurtů.
Turnaje útěchy se mohou sehrát i v turnajích čtyřher, ale není to moc očekávané.

Úpravy turnajů Grade 4 pro rok 2020
-

-

Od ledna 2020 bude zaveden nový systém (nižších) poplatků pro turnaje Gr 4 s cílem
rozšířit turnaje této úrovně do více míst a zemí.
Možnost pořádání turnajů s omezeným počtem soutěží např. pouze turnaj jednotlivců
nebo pouze turnaj čtyřher nebo pouze turnaj mixů.
Od ledna 2020 budou výrazně podporovány čtyřhrové turnaje.
Na této úrovni turnajů nebude striktně vyžadován třetí celý set. Rozlosování, formát
hry bude záviset na počtu hráčů, kurtů a délky trvání turnaje. Co se týče formátů hry,
může být použit kterýkoliv z formátů uvedených v Příloze V Pravidel ITF, pokud
bude uveden v Fact Sheet před termínem přihlášek.
Možnost odehrát dva zápasy v jednom dni pokud je použit alternativní formát hry (2
sety a match tiebreak).

Další změny formátů pro rok 2020
Turnaje Gr 2 a Gr 3
-

Turnaje jednotlivců : pořadatel turnaje rozhodne o formátu hry podle počtu dvorců (tři
tiebreakové sety nebo dva tiebreakové sety a match tiebreak).
Turnaje dvojic mohou využít zkrácené formáty hry (viz Příloha V Pravidel ITF)

-

Turnaje musí zveřejnit plánované počty hráčů a formát hry v Fact sheet před
uzávěrkou přihlášek.
Na www.ITFTennis.com/Seniors budou od září 2019 k dispozici tabulky formátů,
povolené počty zápasů v jednom dni na turnajích různých úrovní atd.
Kromě hlavního rozhodčího musí být na turnajích alespoň jeden „off-court“ rozhodčí
na 8 dvorců. Umpirový rozhodčí na finále není vyžadován, ale může být využit.

Regionální mistrovství, turnaje Gr A a Gr 1
-

Dvouhry v hlavní soutěži musí být hrány na tři tiebreakové sety.
ITF bude během roku 2019 analyzovat prize money/hospitality money a zváží, jaký
dopad by měly na grading proces od roku 2021.

Všechny turnaje a úrovně
-

ITF v roce 2019 eviduje všechny poplatky startovného a pro rok 2020 poskytne
doporučení pro turnaje pro rok 2020. Zvažuje se zavedení maximálního startovného
pro rok 2021.

Další změny:
Nový systém IPIN 2
Nový systém bude spuštěn v září 2019. Systém modernizuje platformu a ulehčuje hráčům
přihlášení a odhlášení na/z turnajů, plánování kalendáře, sledování postavení na žebříčku
apod.
-

Systém funguje na počítačích, tabletech, telefonech
Registrace je zjednodušena
Vše je vidět na jednom místě
Proces přihlášení/odhlášení je zjednodušený
Návodná nápověda
Prezentace s nejaktuálnějšími informacemi

V průběhu roku 2020 bude ITF zkoumat způsoby, jak zakomponovat do systému poplatky
(IPIN, startovné), aby mohli pořadatelé turnajů vybírat poplatky online při přihlášení.

Úprava IPIN poplatků
Pro rok 2020 nebude vyžadován žádný poplatek pro hráče, který se zaregistruje v IPIN.
Místo toho zaplatí hráči kromě startovného ITF/IPIN poplatek při každém turnaji.
Poplatek činí 8 $ za každý turnaj.
Rok 2019

rok 2020

Roční poplatek…. 25 $

roční poplatek…. 0

Startovné turnaj Gr 1… 50 $

Startovné turnaj Gr 1…. 50+8 $

Startovné turnaj Gr 2… 60 $

startovné turnaj Gr 2 …. 60+8 $

Celkem pro hráče ….. 135 $

celkem pro hráče …….. 126 $

Tento příklad ukazuje snížení nákladů pro hráče, který hraje nižší počet turnajů. Podle
průzkumu 75 % hráčů hraje 2 a méně turnajů v roce.
Hráči hrající 4 a více turnajů sice zaplatí více, ale zase více z ITF těží (ceny,
zkušenosti,…). Tato změna má podpořit účast nových hráčů na okruhu.
Oba poplatky budou vybírány organizátorem turnaje současně před začátkem turnajem,
ideálně online.
Turnaje, na kterých je startovné v eurech, je poplatek změněn na 7 EUR. Poplatek IPIN
může být vybrán i v jiné měně. V takovém případě ITF Seniors Department potvrdí kurz
dané měny vůči dolaru a tato informace musí být uvedena v Fact sheet turnaje.
Pořadateli turnaje bude vypočítán IPIN poplatek vynásobený počtem hráčů, kteří odehráli
zápas. Tato částka bude přičtena k poplatku za turnaj a fakturována do 6ti týdnů po
ukončení turnaje. Orgnizátorům, kterým vzniknou daňové povinnosti nebo jine (kurzovní)
poplatky, může být platba snížena.

Úprava poplatků za turnaje
Od 1. ledna 2020 dojde k navýšení poplatků za turnaje následovně:
Gr RC1

950 $

Gr A

850 $

Gr 1

750 $

Gr 2

500 $

Gr 3

375 $

Gr 4

250 $*

*Nový model pro turnaje Gr4 od roku 2020, kterých se zúčastní 100 a více hráčů a/nebo
hrají 5 a více věkových a genderových soutěží.
Turnaje menší platí pouze 50 $ za kategorii.

