KLASIFIKAČNÍ
ŘÁD
PLÁŽOVÉHO
TENISU
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Klasifikační řád plážového tenisu (dále jen KŘPT) stanoví pravidla, podle nichž se hodnotí výsledky
hráčů a hráček – členů Českého svazu plážového tenisu (dále jen ČSPT) a způsob, jakým se na základě
tohoto hodnocení sestavuje jejich pořadí (tzv. žebříček).
Článek 2
Sestavuje se jednotný celostátní žebříček (dále jen CŽ) ve věkové kategorii dospělých, v níž se soutěží
dle soutěžního řádu plážového tenisu.
Účastnit se turnaje kategorie dospělých smí pouze osoby, které již dovršili 15 let věku.
Článek 3
CŽ obsahují tyto údaje o hráči: pořadí, příjmení, jméno, datum na množství získaných bodů, jméno,
příjmení a datum narození.
Článek 4
Do CŽ se hodnotí pouze výsledky čtyřher z turnajů uvedených v termínové listině ČSPT a v oficiální
termínové listině ITF.
Článek 5
CŽ obsahuje všechny hráče, kteří zaznamenali bodový zisk.
Vyškrtnout hráče ze žebříčku na vlastní žádost není možné.

II. CELKOVÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
Článek 6
Hráči jsou hodnoceni na základě získaných bodů v turnajích, které jsou uvedeny v termínové listině
ČSPT a v termínové listině ITF. Výpočet se provádí prostým součtem bodů získaných v turnajích.

III. BODOVÝ ZISK Z TURNAJŮ
Článek 7
Turnaje se hodnotí v 5 kategoriích, které vyjadřují kvalitu turnaje:
a) turnaj kategorie “ITF“,
b) turnaj kategorie “MČR“, tato kategorie platí rovněž i u turnaje MASTERS,
c) turnaj kategorie “A“,
d) turnaj kategorie “B“,
e) turnaj kategorie “C“.
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Článek 8
Kategorie turnajů v ČR jsou pevně dané v termínové listině.
Ke změně kategorie již vyhlášeného turnaje může dojít pouze se souhlasem ČSPT.
Článek 9
Kategorie turnaje “MČR“ je pevně stanovena u akce Mistrovství České republiky a u turnaje
MASTERS.
Článek 10
Hráči získávají za umístění v turnaji body podle toho, na jakém místě v turnaji skončili svoji účast.
Každý hráč z dvojice získává za dané umístění stejný počet bodů. Počet takto získaných bodů je
uveden v Tabulce č. 1
V případě tzv. skreče, popřípadě nenastoupí-li jeden z týmů anebo není-li dvojice kompletní tzv. WO,
udělují se body, jako kdyby bylo utkání odehráno.
U turnajů kategorie ITF se přepočítávají body do českého žebříčku v poměru 1 ITF bod = 10 bodů,
pokud chce hráč přepočítat ITF body do CŽ, musí odeslat na e-mailovou adresu ČSPT vyplněnou
Žádost o přepočet bodů.

IV. POČET ZAPOČÍTATELNÝCH AKCÍ
Článek 11
Za akci je považován každý turnaj s počtem účastníků nejméně se čtyřmi páry.
Článek 12
Nedokončené turnaje se hodnotí pouze přídělem bodů za umístění hráčů, kdy byl turnaj přerušen.
V případě nedokončení turnaje hraného formou skupin se body neudělují.
Článek 13
Hráčům se započítává do žebříčku 6 bodově nejlepších turnajových akcí, kterých se zúčastní v rozmezí
jednoho roku. Tyto turnaje musí být součástí termínové listiny ČSPT, přičemž hráči se mohou
zúčastnit neomezeného množství turnajů.
Bodový zisk na jednom ITF turnaji se hodnotí jako jedna akce.

V. POŘADÍ HRÁČŮ V ŽEBŘÍČKU
Článek 14
Hráči jsou zařazeni v žebříčcích v pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti celkového
součtu bodů jsou hráči uvedeni v abecedním pořadí.
Článek 15
Pořadí hráčů v žebříčcích dospělých je na prvních místech dáno pořadí ve světovém žebříčku čtyřhry a
to v mužích ITF do 600. místa, v ženách ITF do 600. místa.
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Článek 16
Zahraniční hráči registrovaní v ČR jsou uváděni v žebříčku ČSPT a jejich pořadí v CŽ se řídí stejnými
pravidly KŘPT, který platí pro hráče tuzemské. V případě, že je český hráč uveden i na žebříčku jiné
země, platí pro jeho zařazení do turnajů pouze platný žebříček ČSPT. ITF turnaje se řídí dle platných
pravidel ITF.

VI. SHROMAŽĎOVÁNÍ KLASIFIKAČNÍCH PODKLADŮ
Článek 17
Klasifikační podklady z turnajů v ČR zasílají pořadatelé, popř. ředitelé turnajů prostřednictvím
emailové adresy ČSPT.
Za zpracování, vyplnění a odeslání klasifikačních podkladů odpovídá pořadatel turnaje.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 18
Reklamační řízení a případné opravy v žebříčcích - hráči mají možnost uplatnit reklamace k aktuální
verzi žebříčků zveřejňované na webových stránkách ČSPT. Řádně zpracovanou reklamaci je možné
podat elektronicky na adresu ČSPT. Po obdržení reklamace rozhodne ČSPT bez zbytečného odkladu o
oprávněnosti, popř. neoprávněnosti reklamace.
Článek 19
Předepsaný způsob reklamace - hráč zašle dle svých záznamů výpis bodovaných akcí v sezóně. U akcí
je nutno uvést datum akce, kategorii (naleznete v termínové listině), umístění a získané body.
Článek 20
Všem hráčům se ukládá neprodleně sdělit ČSPT chybné údaje zjištěné v žebříčku týkající se jména,
příjmení a roku narození. Uvedení nesprávných údajů v žebříčku neopravňuje hráče k jejich použití na
turnajích.
Článek 21
Toto znění klasifikačního řádu bylo schváleno prezidentem ČAPT dne 1. 1. 2014 s účinností jako celek
ode dne schválení.
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VII. PŘÍLOHY
Tabulka č.1: Body za umístění v turnajích
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