
Klasifikační řád ST ČTS 

Článek  1  
Klasifikační řád tenisu (dále jen KŘT) stanoví pravidla, podle nichž se hodnotí výsledky hráčů a hráček 
– seniorů a způsob, jakým se na základě  tohoto hodnocení sestavuje jejich pořadí (Celostátní 
žebříček).  
 
Článek  2  
Sestavuje se jednotný celostátní žebříček (dále jen CŽ) všech věkových kategorií (dále jen „VK“),v 
nichž se soutěží dle soutěžního řádu tenisu a soutěžního řádu seniorského tenisu (dále jen SŘT)  
 
Článek  3 
Hodnocení výsledků do CŽ 

a) výsledky dvouher  ze  soutěží  jednotlivců  uvedených v termínové listině  ST ČTS na území ČR 
b) výsledky dvouher z oficiální termínové listiny ST ČTS 
c) výsledky pouze v té VK v níž byla soutěž  vypsána v propozicích, při sloučení  VK se hráči 

připisují body do VK kam se přihlásil.  
CŽ obsahuje všechny hráče, kteří v dané VK zaznamenali bodový zisk.  
 
Článek  4 

Rozdělení turnajů do tříd: 
    TŘÍDA

1 turnaje ITF 1  (ITF 700) MHMČR 
     2 turnaje ITF 2  (ITF 400) 
     3 turnaje ITF 3,  (ITF 200) MČR, HMČR 

   4 turnaje ITF 4,  (ITF100)ostatní turnaje 
     

      MASTERS 
    
  Výkonný výbor ST  rozhoduje  o zařazení schváleného turnaje do  1.-5. třídy (neplatí pro turnaje ITF, 

zařazení schvalují orgány ITF). 
 
Článek  6 
 

Celostátní žebříček 
a) bude aktualizován po každém turnaji v ČR 
b) je sestaven z  6 nejlepších výsledků ze dvouhry 
c) zahrnuje  6 nejlepších výsledků hráče ve dvouhře za posledních 12 kalendářních měsíců 
d) hráčům, přecházejícím k 1. 1. daného roku do vyšší věkové kategorie (VK) se body z nižší VK převádějí  
e) pokud hráč v soutěži consolation nebo na turnaji hraném skupinovým způsobem nevyhraje  minimálně  

2 zápasy, započítává se mu pouze 50% získaných bodů 
f) turnaj se započítává do bodového hodnocení CŽ,  zúčastní- li se jej minimálně  3 hráči VK (myslí se i  

sloučené VK)  
g) bodové hodnocení z turnaje se hráči započítává pouze do té VK, do které se na turnaj přihlásil 
h) hráč může být uveden na CŽ  i ve více VK ( pokud se na turnaji přihlásí do mladší VK nebo věkově přešel  

do starší VK  a loňské body jsou stále aktivní (neuplynulo 12měsíců) 
 

CŽ je závazný pro nasazování hráčů do všech turnajů, konaných na území ČR, vyjma ITF. 

    


