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5. PRAVILNIK TZS O RANGIRANJU                                                                                     
 

5.1 SPLOŠNO 

 

1. člen 

Ta pravilnik ureja rangiranje (razvrščanje) tekmovalcev na uradnih jakostnih lestvicah Teniške zveze 

Slovenije (v nadaljevanju TZS) in sicer rangiranje starostnih kategorij do 12, 14, 16, 18 let in članov. 

Pravilnik ureja rangiranje tekmovalcev na tekmovanjih  posameznikov in dvojic. Na jakostno lestvico 

TZS se lahko uvrstijo igralci, ki so registrirani pri TZS za preteklo ali tekoče leto. Na jakostno lestvico se 

lahko uvrstijo tudi tujci, ki so registrirani pri TZS. Ti igralci imajo v jakostni lestvici oznako “T” in ne 

morejo igrati državnega prvenstva posameznikov in dvojic. V ligaškem tekmovanju nastopajo kot 

tujci. 

2. člen 

Tekmovalce se na jakostni lestvici TZS razvršča glede na število točk, ki jih osvojijo na tekmovanjih. Na 

tekmovanjih igralci dobijo točke za uvrstitev (glavni turnir, kvalifikacije, RR ), točke za zmage nad  

nasprotniki pa igralci osvajajo samo v ligaškem tekmovanju in nastopih za reprezentanco. 

 

3. člen 

Vsakemu tekmovalcu se v časovnem obdobju zadnjih 12 mesecev od dneva objave jakostne lestvice 

sešteje osvojene točke na: 

 

a) kategorije 12, 14, 16 in 18 let: nacionalnih tekmovanjih s koledarja TZS  (OP,FIN,DP), tem pa se 

doda točke, osvojene na nastopih: 

 

   - mednarodni turnirji v Sloveniji (ITF, TE), 

   - evropsko posamično prvenstvo (TE), 

   - evropsko ekipno (zimsko in poletno) prvenstvo (TE), 

   - na uradnih ligaških in ekipnih prvenstvih TZS, 

   - Round Robin tekmovanjih (12 in 14 let) 

   - mastersih. 

 

b) kategorija članov: nacionalnih tekmovanjih s koledarja TZS (OP,DP), tem pa se  doda točke, 

osvojene na nastopih: 

 

   - Davisov pokal, pokal federacij, 

   - ATP, WTA, ITF turnirji v Sloveniji, 

   - na uradnih ligaških in ekipnih prvenstvih TZS, 

   - mastersih. 
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4. člen 

Igralcem se točke, osvojene na tekmovanjih iz 3. člena tega pravilnika, 

- štejejo v starostni kategoriji, za katero je tekmovanje razpisano; 

- igralci, ki zadnje leto nastopajo v neki starostni kategoriji, avtomatično prenesejo   10 % 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  

  igralcu izbrišejo po obdobju 12   (dvanajst) mesecev. 

 

5. člen 

Za izračun skupnega števila osvojenih točk za jakostno lestvico TZS se upošteva: šest najboljših (OP, 

FIN, DP) tekmovanj v konkurenci posameznikov (samo v konkurenci članov-ic pa štiri); masters; 

prenos točk; nastopi za državno reprezentanco; liga; RR; mednarodna tekmovanja; dvojice. 

Tekmovalec, ki ima najvišje skupno število osvojenih točk, je uvrščen na vrh nacionalne jakostne 

lestvice, ki se prične za igralci z mednarodnega dela jakostne lestvice TZS. Ostali tekmovalci se glede 

na skupno število osvojenih točk uvrščajo na mesta za njim (padajoče – manj točk, slabša uvrstitev). 

 

5.2 TOČKOVANJE 

 
TOČKE ZA ZMAGE NAD NASPROTNIKI (bonus točke – samo ligaško tekmovanje in nastopi za 
reprezentanco, samo v konkurenci posameznikov) 
 

6. člen 

Za vsako zmago, doseženo za državno reprezentanco, dobi tekmovalec 120 bonus točk. Število točk 

za zmago nad nasprotnikom (bonus točk) je v ligaškem tekmovanju odvisno od nasprotnikove jakosti 

na trenutno veljavnih jakostnih lestvicah. Jakost tekmovalca se določa po kriterijih iz 13. člena tega 

pravilnika. Za vsako zmago v ligaškem dvoboju nad tujcem, ki ni na jakostni lestvici TZS, dobi 

tekmovalec  30 bonus točk (ne velja za igralce iz Hrvaške; v tem primeru se upošteva hrvaška lestvica, 

bonus točke pa se dodeli po enakih kriterijih, ki veljajo za TZS – glej člen 15). Za vsako ligaško zmago 

nad nerangiranim igralcem tekmovalec dobi 10 bonus točk. 

 

7. člen 

 

Za zmago v prekinjenem srečanju (diskvalifikacija, predaja zaradi poškodbe, itd.) dobi tekmovalec 

enako število bonus točk, kot jih dobi v primeru normalno končanega dvoboja. 
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8. člen 

 

Za zmago nad nasprotnikom, ne da bi se dvoboj začel, tekmovalec ne dobi bonus točk (dobi pa točke 

za uvrstitev). 

 

TOČKE ZA UVRSTITEV 

 

9. člen 

 

Število točk za uvrstitev na tekmovanjih v konkurenci posameznikov je odvisno od ranga turnirja. 

Točke se igralcem dodelijo glede na doseženo uvrstitev na turnirju po tabelah 1, 1/a, 1/b in 1/c  tega 

pravilnika. 

 

Tabela točk za uvrstitev - posamezniki žreb 32 (tabela 1) 

 

Rang I. II. III. IVB 

 
 
 

Glavni turnir 

Uvrstitev točk  

1. 480 240 160 48 

2. 360 180 120 36 

3.- 4. 240 120 80 24 

5. – 8. 120 60 40 12 

9. – 16. 60 30 20 6 

17. – 32. 30 15 10 3 

 
 

Kvalifikacije * 

Kvalifikant 15 10 5 1,5 

Finalist 12 8 4 1,2 

Polfinalist 9 6 3 0,9 

Četrtfinalist 6 4 2 0,6 

Osmina finala 3 2 1 0,3 

 

Tabela točk za uvrstitev – posamezniki žreb 64 (tabela 1/a) 

 

Rang   I II III IVB 

  Uvrstitev   točk    

  1. 480 240 160 48 

  2. 360 180 120 36 

Glavni turnir 3.-4. 240 120 80 24 

  5.-8. 120 60 40 12 

  9.-16. 60 30 20 6 

  17.-32. 30 15 10 3 

  32.-64. 15 10 5 1,5 

  kvalifikant 12 8 4 1,2 

Kvalifikacije* finalist 9 6 3 0,9 

  polfinalist 6 4 2 0,6 

  četrtfinalist 3 2 1 0,3 
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*Ne glede na to, ali se iz kvalifikacij v glavni turnir uvrsti 8 (osem) igralcev ali pa samo 4 (štirje). 

 

Tabela točk za igranje po skrajšanem sistemu (tabela 1/c)  

 

Rang I. II. III. 

 
 
 

Glavni turnir 

Uvrstitev točk 

1. 480 240 160 

2. 360 180 120 

3.- 4. 240 120 80 

5. – 8. 120 60 40 

    

    

 
 

Kvalifikacije  

Kvalifikant 60 30 20 

Finalist 60 30 20 

Polfinalist 30 15 10 

Četrtfinalist 15 7,5 5 

Osmina finala 12 6 3 

 

 

Tabela točk za uvrstitev mednarodni turnirji TE po sistemu RR (tabela 1/d) 

 

Na mednarodnih turnirjih TE, na katerih se predtekmovalni del igra po sistemu RR se točke igralcem 

razdelijo po naslednjem sistemu:  

 

Rang I. II. III. 

 
 
 

Glavni turnir 

Uvrstitev točk 

1. 480 240 160 

2. 360 180 120 

3.- 4. 240 120 80 

5. – 8. 120 60 40 

2. mesto v RR skupini 60 30 20 

3. mesto v RR skupini 45 22,5 15 

4. mesto v RR skupini 30 15 10 

 

Mednarodni turnirji serije ATP in WTA se v članski konkurenci točkujejo kot turnirji prvega ranga, 

turnirji serije ITF pa kot turnirji drugega ranga. V kategorijah od 12 do 18 let se vsi mednarodni 

turnirji točkujejo kot turnirji drugega ranga, razen če se rang ne dvigne po sklepu TRK že ob izdaji 

koledarja za tekoče leto. Tujci dobijo točke, osvojene na mednarodnih turnirjih v Sloveniji, za lestvico 

TZS samo v primeru, da imajo v tekočem letu vsaj eno točko, osvojeno na OP, FIN RR, v ligaškem 

dvoboju ali po prenosu točk iz nižje kategorije. 

 

Round Robin – na tekmovanjih po sistemu Round Robin (tekmovanje v skupinah, vsak z vsakim v 

skupini) igralci prejmejo 8 točk za prvo mesto v skupini, 6 točk za drugo mesto v skupini, 4 točke za 

tretje mesto v skupini in 2 točki za četrto mesto v skupini.  
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Srečni poraženci ne prejmejo točk za igranje v kvalifikacijah. Igralec, ki je v prvem (in drugem, itd.) 

kolu prost, dvoboj naslednjega (drugega itd.) kola pa sploh ne začne (diskvalifikacija, predaja zaradi 

poškodbe), ne dobi nobenih točk za uvrstitev.   

 

Nobenih točk za uvrstitev tudi ne dobi igralec, ki je v kvalifikacijah prost eno ali več kol in ne odigra 

nobenega srečanja. Točke za uvrstitev v kvalifikacijah pa dobi igralec, ki je dobil nasprotnika, pa ta 

srečanja iz kakršnegakoli razloga ni začel.  

Igralec, ki je bil na tekmovanju diskvalificiran zaradi prekrškov vedenja, ne prejme nobenih točk za 

zmage in uvrstitev. (izjeme: glej tekmovalni pravilnik). Če se tekmovanje zaradi višje sile ne more 

dokončati, igralci dobijo točke za uvrstitev v tisti krog, ki je v celoti končan (enako velja za bonus 

točke).   

 

Na nekem tekmovanju se število osvojenih točk v konkurenci dvojic določi glede na doseženo 

uvrstitev po tabeli 2 tega pravilnika. Tekmovanja, ki štejejo za točkovanje dvojic, so: zimsko in 

poletno DP; eno od OP tekmovanj, ki jih določi tekmovalno - registracijska komisija (TRK) za igranje 

dvojic, in sicer tisto, na katerem igralec osvoji največje število točk; eno od vseh mednarodnih 

tekmovanj s koledarja TZS, in sicer tisto, na katerem igralec osvoji največje število točk. V skupni 

seštevek točk za jakostno lestvico TZS gre 25% točk, osvojenih v konkurenci dvojic. Tekmovanja, ki 

štejejo za točkovanje v konkurenci dvojic, so ne glede na vrsto (nacionalna, WTA, ATP, ITF, TE) vedno 

prvega ranga, s tem, da igralci na turnirju IVB prejmejo 10 % točk, ki bi jih sicer prejeli na turnirju I. 

ranga. Točke dobi vedno samo šestnajst dvojic, ne glede na število dvojic v žrebu. 

 

 

 

 

 

Tabela točk za uvrstitev - dvojice (tabela 2) 

 

Rang I. IVB 

 
 

Glavni turnir 

Uvrstitev točk  

1. 480 48 

2. 360 36 

3.- 4. 240 24 

5. – 8. 120 12 

9. – 16. 60 6 

5.3  RANGI TEKMOVANJ 

 

 

10. člen 

 

Range tekmovanj določi TRK vnaprej in sicer že ob izdelavi koledarja tekmovanj TZS za tekoče leto. 

Rang nacionalnih tekmovanj se popravi navzgor (dvigne) v primeru, če je dejanski rang turnirja višji 

od razpisanega. Rang turnirja se izračuna na podlagi seštevka jakosti štirih najvišje rangiranih igralcev 

z lestvice TZS, ki igrajo na tekmovanju. 
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Rang tekmovanja       Seštevek jakosti prvih štirih igralcev 

I. rang    310 ali več 

II. rang 220 - 300 

III. rang      210 ali manj 

IV. rang  Nastopajo igralci, ki se ne uvrstijo v turnir za DP 

 

Vnaprej določeni 1. rang turnirja imajo vedno vsa državna prvenstva in mastersi. Turnirji B so III. 

ranga, za rangiranje se seštevek točk pomnoži s faktorjem 0,10. Na turnirjih IVB ranga lahko 

nastopajo igralci, ki se niso uvrstili na turnir za državno prvenstvo in so na lestvici TZS v času prijave 

uvrščeni na 47. mesto ali nižje. 

 

5.4  UVRŠČANJE TEKMOVALCEV NA JAKOSTNO LESTVICO TZS 

 

11. člen 

 

Jakostno lestvico TZS tvorita dva dela in sicer: 

 

- mednarodni del jakostne lestvice, 

- nacionalni del jakostne lestvice. 

 

UVRŠČANJE NA MEDNARODNI DEL  JAKOSTNE LESTVICE: 

 

Mednarodni del jakostne lestvice TZS tvorijo igralci, ki so uvrščeni na uradnih mednarodnih jakostnih 

lestvicah in sicer:  

 

- na ATP (člani) lestvici igralci, uvrščeni na 800. mesto ali bolje; 

 

- na WTA (članice) lestvici igralke, uvrščene na 500. mesto ali bolje; 

 

- na ITF (18 let) lestvici: 

  fantje: uvrščeni na 300. mesto ali bolje; 

  dekleta: uvrščena na 300. mesto ali bolje; 

- na TE (Tennis Europe) lestvicah do 14 (upošteva se lestvica TE Junior Tour U14 

  Boys in U14 Girls*) in 16 let igralci (upošteva se lestvica TE Junior Tour Boys all in 

  Girls all*), uvrščeni na 50. mesto ali bolje. 

 

Tekmovalci so na mednarodni del  jakostne lestvice TZS uvrščeni glede na uvrstitev na mednarodnih 

lestvicah. Najbolje uvrščeni tekmovalec je uvrščen na 1. mesto, naslednji za njim na 2. mesto in tako 

naprej. 
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UVRŠČANJE NA NACIONALNI DEL JAKOSTNE LESTVICE 

 

Tekmovalec se uvrsti na nacionalni del jakostne lestvice, če ima več kot 0,0 točke. 

 

12. člen 

 

Kriterij za določanje mesta na jakostni lestvici v primeru enakega števila točk več igralcev je: 

 

- večje število točk za uvrstitev po kriteriju NAJ4 oz. NAJ6, 

 

- večje število točk, osvojenih na posameznem tekmovanju NAJ 6 oz. NAJ 4 (OP, DP, FIN) 

 

- standardna deviacija oz. odklon od vseh OP, DP in FIN. 

 

V primeru enakega števila točk po vseh kriterijih so igralci razvrščeni na isto mesto po abecedi. 

 

5.5  JAKOST TEKMOVALCEV PO PRAVILNIKU TZS 

 

13. člen 

 

Jakost tekmovalca se določi glede na mesto, ki ga le-ta zaseda na jakostni lestvici TZS: 

 

120  tekmovalec, uvrščen na mednarodni del lestvice, 

100  tekmovalec, uvrščen na 1. mesto nacionalnega dela lestvice, 

 70   tekmovalci, uvrščeni od 2. do 4. mesta nacionalnega dela lestvice, 

 40   tekmovalci, uvrščeni od 5. do 9. mesta nacionalnega dela lestvice, 

 30   tekmovalci, uvrščeni od 10. do 19. mesta nacionalnega dela lestvice, 

 20   tekmovalci, uvrščeni od 20. do 49. mesta nacionalnega dela lestvice, 

 10   tekmovalci, uvrščeni od 50. mesta nacionalnega dela lestvice naprej. 

 

5.6  TERMINI OBJAV JAKOSTNIH LESTVIC 

 

14. člen 

 

Jakostne lestvice TZS se objavljajo šestkrat letno, in sicer v naslednjih terminih: 

 

1. november                 uporabljajo se od 01.11. do 31.01. do 24.00 ure, 

1. februar                      uporabljajo se od 01.02. do 31.03. do 24.00 ure, 

1. april                        uporabljajo se od 01.04. do 31.05. do 24.00 ure, 

1. junij                        uporabljajo se od 01.06. do 31.07. do 24.00 ure, 

1. avgust                    uporabljajo se od 01.08. do 30.09. do 24.00 ure, 

1. oktober                  uporabljajo se od 01.10. do 31.10. do 24.00 ure. 

 

Poleg tega se 1. novembra obavi tudi zaključna lestvica za tekoče leto (za obdobje od 1.11. minulega 

leta do 31.10. tekočega leta). Jakostne lestvice TZS se objavljajo na spletnih straneh TZS. 
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5.7  PREHODNE DOLOČBE 

 

15. člen 

 

S posebnim sporazumom TZS lahko prizna jakostnim lestvicam drugih zvez enako vrednost kot 

domačim. 

16. člen 

 

Na dan 1.11. se z jakostnih lestvic posameznih starostnih kategorij brišejo tekmovalci, ki zaradi 

starostnih omejitev prehajajo v višjo starostno kategorijo. 

 

17. člen 

 

Za izdelavo jakostnih lestvic TZS je zadolžena TRK TZS oziroma njena pooblaščena oseba.  

Klubi lahko v petih dneh od objave lestvice za tekoče obdobje na lestvico podajo pripombe. TRK oz. 

pooblaščena oseba pripombe prouči 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 lestvice, vendar ne za več kot eno obdobje nazaj.  

18. člen 

 

Tolmačenje tega pravilnika daje izključno TRK TZS oziroma od TRK TZS pooblaščeni razlagalec tega 

pravilnika, če je s sklepom tako določeno. Vsi členi se nanašajo tudi na ženski spol, razen če je 

določeno drugače. 

 

19. člen 

 

Ta pravilnik je bil sprejet na seji UO TZS v novembru 1995, vsebinsko pa je bil spremenjen na seji UO 

TZS v novembru 2005, marcu 2007, oktobru 2008, septembru 2011, marcu 2015, januarju 2019 in 

oktobru 2019. Velja do preklica. 

 

    Teniška zveza Slovenije 

Tekmovalno-registracijska komisija 

             Predsednik 

                                            Primož Starc 

 

 

Ljubljana, 15.10.2019 

 

*TRK 31.7.2010 - tolmačenje 11. člena za potrebe izdelave lestvice TZS v kategoriji  do 14 in 16 let. 


