
ČTSŘÁDY A PRAVIDLA XIX

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Klasifikační řád tenisu (dále jen KŘT) stanoví pravidla,
podle nichž se hodnotí výsledky hráčů a hráček – členů
Českého tenisového svazu (dále jen ČTS) a způsob,
jakým se na základě tohoto hodnocení sestavuje jejich
pořadí (žebříček).

Článek 2
Sestavuje se jednotný celostátní žebříček (dále jen CŽ)
všech věkových kategorií (dále jen „VK“),v nichž se sou-
těží dle soutěžního řádu tenisu (dále jen SŘT). Žebříček
ml. dorostu (do 16 let) je redukovaným výtahem ze žeb-
říčku dorostu do 18 let a samostatně není vydáván. ČTS
zveřejňuje žebříčky celostátní a žebříčky krajské (dále
jen KŽ“). Na objednávku vydá též žebříčky nižších
svazů. Podle potřeby odborných komisí ČTS mohou být
vydány odděleně žebříčky dvouher a čtyřher. Všechny
tyto žebříčky jsou výtahem z žebříčku CŽ.

Článek 3
Žebříčky obsahují tyto údaje o hráči: územní pořadí, pořa-
dí CŽ, příjmení a jméno, datum narození, označení nižší
VK, klubovou příslušnost ke konci klasifikačního období,
bodový zisk a bonusovou hodnotu (dále jen BH) hráče.

Článek 4
Klasifikační období trvá od 1.10. předchozího do 30.9.
běžného roku. Do žebříčku se hodnotí výsledky dvouher
a čtyřher (nikoli smíšených čtyřher) ze soutěží jednotliv-
ců a družstev uvedených v termínové listině ČTS, ofici-
álních termínových listinách ITF, TE, ATP, WTA a z dal-
ších soutěží, do nichž byla výkonným výborem ČTS
(dále jen VV ČTS) schválena nominace hráčů.

Článek 5
Výsledky se hodnotí pouze v té VK, v níž byla soutěž
uskutečněna. Soutěže hráčů starších 18 let se hodnotí
v kategorii dospělých.

Článek 6
CŽ obsahuje všechny hráče, kteří v dané VK zaznamena-
li bodový zisk. Vyškrtnout hráče ze žebříčku na vlastní
nebo klubovou žádost není možné. Žebříčky se zveřej-
ňují v rozsahu 1. až 12. bonusové skupiny pro každou
VK zvlášť v pořadí: Nejprve CŽ 1. až 7. bonusové skupi-
ny (tj. bonusové hodnoty 60, 45, 35, 30, 25, 20 a 15).
Následují žebříčky 8. až 12. bonusové skupiny (tj. bonu-
sové hodnoty 12, 9, 6, 4 a 3).

II. BONUSOVÁ HODNOTA HRÁČŮ,
BONUSOVÉ SKUPINY

Článek 7
Všem hráčům v CŽ je přiřčena bonusová hodnota (dále
jen „BH“), která vyjadřuje kvalitu hráče danou jeho
umístěním. Podle BH jsou hráči rozděleni do 13 bonuso-
vých skupin (dále jen BS). BH hráčů slouží ke stanovení
kategorií turnajů v ČR (čl. 11) a k hodnocení výsledků
v soutěžích družstev v ČR (čl. 23). 

Článek 8
Základem pro stanovení BH hráčů a BS je CŽ. Ve VK mlá-
deže to je redukovaný CŽ (dále jen „RCŽ), tzn. bez
hráčů, kteří v příštím klasifikačním období přejdou do
vyšší VK. BH hráčů a rozsah BS jsou uvedeny v Tabulce 
I. Hranice BS se počítají z celkového počtu hráčů pro-
centicky na dvě desetinná místa se zaokrouhlením na
nejbližší vyšší celé číslo.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

Článek 9
Hráči jsou hodnoceni podle bodů získaných v soutěžích
jednotlivců a družstev. Výpočet se provádí podle vzorce:

CSB = A + B
CSB – celkový součet bodů
A – body získané ve dvouhře v turnajích jednotlivců

a v soutěžích družstev
B – body získané ve čtyřhře v turnajích jednotlivců

a v soutěžích družstev

IV. BODOVÝ ZISK ZE SOUTĚŽÍ
JEDNOTLIVCŮ

Článek 10
Veškeré turnaje se hodnotí ve 21 kategoriích. Kategorie
vyjadřuje kvalitu turnaje, která je určena kvalitou BH
hráčů.

Článek 11
Kategorie turnajů v ČR jsou buď pevně dané nebo se sta-
novují podle Tabulky II. na základě součtu BH osmi žeb-
říčkově nejlepších účastníků (rozhoduje umístění na
CŽ), pokud není dále stanoveno jinak.

Článek 12
Pevné kategorie jsou stanoveny u následujících akcí:

I. Mistrovství České republiky 15
II. Turnaje třídy A 12

(pokud není kategorie turnaje dle součtu BH 
osmi nejlepších hráčů vyšší)

III. Turnaje třídy B, oblastní přebory 8
(pokud není kategorie turnaje dle součtu BH 
osmi nejlepších hráčů vyšší)

IV. Turnaje třídy C, okresní přebory 4
(povýšení dle součtu BH osmi nejlepších hráčů 
maximálně do kategorie 7)

V. Turnaje třídy D 2

Klasifikační řád

TABULKA I

Výpočet bonusových skupin a bonusové hodnoty hráčů

Číslo BS Hranice BS v % Bonusová hodnota

dolní horní

1 0,0 0,5 60

2 0,5 1,2 45

3 1,2 2,1 35

4 2,1 3,3 30

5 3,3 5,0 25

6 5,0 7,8 20

7 7,8 12,0 15

8 12,0 19,0 12

9 19,0 29,0 9

10 29,0 44,0 6

11 44,0 69,0 4

12 69,0 100,0 3

13 Zůstatek CŽ a nezařazení 1

Základem pro výpočet bonusových skupin je celkový počet hráčů (viz. čl. 8) v celostátním žebříčku (CŽ), kteří splňu-
jí následující podmínku:

Dospělí, dorost, starší žactvo CSB větší než 8 bodů

Mladší žactvo bez omezení

TABULKA II

Kategorie turnajů v ČR

Kategorie Součet BH nejlepších
turnaje osmi hráčů

1 8 - 15

2 16 - 36

3 37 - 57

4 58 - 78

5 79 - 108

6 109 - 138

7 139 - 168

8 169 - 198

9 199 - 228

10 229 - 258

11 259 - 298

12 299 - 348

13 349 - 408

14 409 - 480

Kategorie turnajů se stanovuje dle článků 11 a 12.
Toto platí i pro čtyřhru – nezáleží na složení jednot-
livých dvojic. Pozor – nezaměňovat s pravidlem pro
nasazování dvojic.
Do výpočtu lze zahrnout pouze hráče, kteří v dané
disciplíně skutečně startovali, nestačí pouhá prezen-
tace a vylosování.



Článek 13
Zatřídění mezinárodních turnajů je dáno jejich zařaze-
ním v mezinárodních termínových listinách a je uvede-
no v Tabulce III. 

Článek 14
Zatřídění soutěží, které nejsou stanoveny tabulkou, do
kategorií provádí klasifikační zpracovatel ČTS a kontro-
luje je pověřený člen VV ČTS.

Článek 15
Jednotlivci a dvojice získávají za umístění v turnaji body
podle toho, v kterém kole turnaje skončili svoji účast.
Počet takto získaných bodů je uveden v Tabulce IV.

Článek 16
Ve čtyřhře se (dle Tabulky IV) body za umístění připisu-
jí o dvě kola zpět. Každý hráč dvojice získává plný počet
bodů.

Článek 17
zrušen

Článek 18
Za porážku v prvém hraném zápase nezískává hráč (dvo-
jice) žádný bod. Postoupí-li hráč, nebo dvojice do hlavní
soutěže z kvalifikace, která je součástí tohoto turnaje,
započítává se jim při porážce v prvním kole hlavní sou-
těže plný počet bodů, odpovídající tomuto kolu v hlavní

soutěži v závislosti na velikosti hlavního pole (tj. pro
jaké množství hráčů byla soutěž vypsána – 128 /96/,
64/48/, 32/24/, 16, 8. 
Příklad: soutěž vypsána pro 48 účastníků – hráč postou-
pivší z kvalifikace do hlavní soutěže dostává za prohrané
1. kolo v hlavní soutěži body příslušící umístění ve
sloupku 64 úč. Tabulky II, i když byl nalosován na hra-
cím plánu na pozici ve sloupci 32. 

Článek 19
Kvalifikační turnaje mezinárodních soutěží dospělých se
hodnotí jako součást hlavního turnaje pouze v turnajích
11. až 21. kategorie. Kvalifikace mistrovství ČR, turnajů
tříd A*, A a B se hodnotí jako součást turnaje v závislos-
ti na počtu startujících v hlavní soutěži. 
Kategorie soutěží útěchy hrané při mistrovstvích Evropy
mládeže jednotlivců a při mezinárodních turnajích mlá-
deže zařazených do termínových kalendářů TE nebo ITF
jsou vždy o čtyři stupně nižší než kategorie hlavní soutě-
že. V případě, že se v těchto akcích odehrají zkrácené
sady pouze do čtyř her, je kategorie o pěr stupňů nižší.

V. POČET ZAPOČÍTATELNÝCH AKCÍ

Článek 20
Za akci je považován každý turnaj s počtem účastníků
nejméně osmi ve dvouhře nebo nejméně se čtyřmi dvoji-
cemi ve čtyřhře. Jako akce se hodnotí i takový turnaj, který
se hraje ve skupinách a potom o konečné pořadí. V tomto
případě se umístění na 3. a 4. místě hodnotí jako semifi-
nále, 5. až 8. místo jako čtvrtfinále atd. Jako akce se hod-
notí i součet maximálně čtyř bodově nejhodnotnějších
výsledků ze soutěží družstev ve dvouhře nebo ve čtyřhře.

Článek 21
Nedokončené turnaje se hodnotí až do kola, v němž byly
ukončeny a počítají se jako akce.

Článek 22
Ve všech kategoriích se započítává hráčům ve dvouhře i
čtyřhře po osmi akcích, z toho maximálně čtyř halových.
a) omezení počtu halových turnajů se vztahuje i na

zahraniční starty
b) omezení počtu halových turnajů se nevztahuje na

akce s účastí 48 a více hráčů
c) turnaje pořádané na otevřených dvorcích a dohráva-

né v hale se nehodnotí jako halové turnaje. 

VI. BODOVÝ ZISK ZE SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV

Článek 23
V soutěžích družstev v ČR získává hráč nebo dvojice za
vítězství v každém zápase dvouhry nebo čtyřhry tolik
bodů, kolik odpovídá BH poraženého soupeře ve dvouhře,
resp. kolik odpovídá polovině součtu BH poražené dvoji-
ce ve čtyřhře. Podíl se zaokrouhluje nahoru na celý bod. 

Článek 24
V mezinárodních soutěžích družstev získává hráč nebo
dvojice za vítězství v každém zápase dvouhry nebo čtyř-
hry body podle Tabulky V.

Článek 25
Ze všech soutěží družstev se hráči započítávají čtyři
bodově nejhodnotnější výsledky dvouhry, jejichž součet
tvoří akci. Obdobně součet čtyř bodově nejhodnotněj-
ších výsledků čtyřhry tvoří akci.

Článek 26
Zápasy skrečované soupeřem bez nastoupení a rozehrání
hry se do hodnocení nezapočítávají.

VII. POŘADÍ HRÁČŮ V ŽEBŘÍČCÍCH

Článek 27
Hráči jsou zařazeni v žebříčcích v pořadí podle celkové-
ho součtu bodů (dále jen CSB). V případě rovnosti CSB
jsou hráči ve skupinách uvedeni v abecedním pořadí. 

ČTS ŘÁDY A PRAVIDLAXX

TABULKA III

Zatřídění mezinárodních turnajů jednotlivců

Kat. Muži  ATP/ITF (tis. USD) Ženy  WTA/ITF (tis. USD)

13 
13 k Futures 10 ITF 10

14
14 k Futures 15 ITF 25

15
15 k Futures 15 +H ITF 50

16
16 k Challengery  35+H ITF 50+H

17
17 k Challengery  50 – 75 ITF 75 – 75+H

18
18 k Challengery  100 – 125+H ITF 100 – 100+H

19
19 k ATP 250  International

20

20 k ATP 500 Premier

21
21 k ATP World Tour Premier 5

21 
21 k ATP World Tour Finals Premier Mandatory

21
21 k Grand Slams + Masters + OH Grand Slams + Masters + OH

Dorost Dorost Starší žactvo Mladší žactvo
ITF do 18 TEJT do 16 let TEJT do 14 TEJT do 12 

8 TEJT 3

9

10 TEJT 2

11 TEJT 3
11 k ITF 5 

12 TEJT 1 TEJT
12 k ITF 4 

13 TEJT 2
13 k ITF 3 ME do 13 let

14
14 k ITF 2 ME

15 TEJT 1 
15 k ITF 1 EJT Jun. Masters

16 ME + Orange Bowl
16 k ME

17
17 k ITF tř. A (mimo Grand Slams)

18
18 k Grand Slams

Turnaje Tennis Europe Junior Tour (TEJT) do 12 a do 16 let se hodnotí jen pokud byly hrány na území ČR 
mimo turnajů TEJT 1. 
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Článek 28
Pořadí hráčů v žebříčcích dospělých je na prvních místech
dáno pořadím ve světovém žebříčku dvouhry a to
v mužích ATP do 700. místa, v ženách WTA do 500. místa,
u dorostenců ITF do 100. místa, u dorostenek ITF do 60.
místa, u starších žáků TE do 40. místa a u starších žákyň
TE do 20. místa. Používají se žebříčky zahrnující akce,
které začínají nejpozději do 30. září příslušné sezóny.
Pořadí v žebříčcích dorostu a žactva na předních místech
může být též dáno umístěním v prvních 12% CŽ nejblí-
že vyšší věkové kategorie.

Článek 29
Přepočet výsledků z vyšší věkové kategorie do nižší nebo
opačně se neprovádí.

Článek 30
Zahraničním hráčům, kteří se účastní soutěží v ČR se
pro účely losování a pro hodnocení soutěží družstev při-
suzuje pořadí CŽ a BH. 

Zahraniční hráči registrovaní v ČR jsou uváděni na
celostátním žebříčku a jejich pořadí v CŽ vyplývá ze
stejných pravidel KŘT jako pro hráče tuzemské.
Podmínkou pro zařazení zahraničního hráče na český
žebříček je platná registrace ČTS a sehrání nejméně 
8 akcí na území ČR. 
V případě, že je zahraniční hráč zařazen na českém žeb-
říčku, na žebříčku své země i na světovém žebříčku ATP
do 700. místa, WTA do 500. místa, nebo ITF dorostenců
do 100. místa a dorostenek do 60. místa, TE starších
žáků do 40. místa a starších žákyň do 20. místa, použije
se pro stanovení jeho zařazení do soutěže nejvýhodnější
z možných variant. 
V případě, že je český hráč uveden i na žebříčku jiné
země, platí pro jeho zařazení do soutěží pouze platný
český žebříček. Ve zvlášť odůvodněných případech
může výjimku z tohoto ustanovení udělit sportovně
technický úsek ČTS. Za provedení přepočtu neregistro-
vaných zahraničních hráčů je STÚ ČTS oprávněn vybí-
rat částku 100,- Kč.

VIII. Shromažďování klasifikačních podkladů 

Článek 31
Klasifikační podklady z turnajů v ČR zasílají pořadatelé
prostřednictvím informačního systému ČTS (dále jen IS)
do 48 hodin po ukončení soutěže klasifikačnímu středis-
ku. Za zpracování podkladů odpovídá vrchní rozhodčí
turnaje, za jejich vyplnění do IS ředitel turnaje.

ČINNOST VRCHNÍHO ROZHODČÍHO 
A ŘEDITELE TURNAJE PŘI ZPRACOVÁNÍ

A ODESLÁNÍ KLASIFIKAČNÍCH PODKLADŮ

1. Po provedeném losování vyvěsí vrchní rozhodčí příslušné
hrací plány, které musí obsahovat všechny předepsané
identifikační údaje hráče na levé straně hracího plánu,
předepsané údaje záhlaví hracího plánu a všechny údaje
uvedené v tabulce na pravé straně hracího plánu, potřeb-
né pro nasazení a určení kategorie daného turnaje.

2. Po skončení akce vrchní rozhodčí ověří, zda všechny
hráče v hracích plánech (a to i ve čtyřhře) lze rozlišit
podle křestních jmen, datumů narození a zkontroluje úpl-
nost údajů na hracích plánech.

3. Zkontrolované hrací plány předá řediteli turnaje, který
zajistí jejich zadání do IS nejpozději do 48 hodin po
skončení akce.

Článek 32
Hrací plány ze zahraničních soutěží, jichž se zúčastnili
čeští hráči na základě nominací VV ČTS, předává vedou-
cí výpravy prostřednictvím sekretariátu ČTS pověřené-
mu zpracovateli ČTS neprodleně po návratu výpravy do
ČR. Včasné předání výsledků kontroluje klasifikační pra-
covník ČTS. 

Článek 33
Hráči, kteří se zúčastnili zahraničních turnajů započítá-
vaných do CŽ mimo nominaci VV ČTS, předkládají hrací
plány potvrzené pořadatelem přímo klasifikačnímu stře-
disku ČTS nejpozději do 10 dnů po ukončení turnaje.

Článek 34
Klasifikační podklady ze soutěží družstev v ČR je povina
kontaktní osoba klubu nejpozději do 48 hodin po ukonče-
ní mistrovského utkání vložit do IS. Řídící soutěže údaje
zkontroluje a potvrdí jejich správnost. Pokud by došlo
později ke kontumaci některého výsledku, sdělí řídící orgán
soutěže tuto skutečnost klasifikačnímu středisku ČTS.

Článek 35
Klasifikační podklady z mezinárodních soutěží, které
nebudou do zpracovatelského střediska doručeny do
10. 10. běžného roku, nebudou do žebříčku zahrnuty.
Za falšování klasifikačních podkladů bude zavedeno
disciplinární řízení. Zjistí-li se, že se hráč ve výkonu
disciplinárního trestu zúčastnil tenisové akce doma
nebo v zahraničí, dopustil se maření výkonu trestu
a jeho start v této soutěži byl neoprávněný. Rovněž tak
se hráči nebudou započítávat do klasifikace získané
body z turnajů, kterých se zúčastnil v období, kdy mu
běžela osmidenní lhůta pozastavení činnosti za pozdní
odhlášení se z turnaje nebo nedostavení se k turnaji. Za
neoprávněný start (provinění proti IS ČTS) se zamění
všechny získané body za jeden tzv. „penalizační bod“.
Ve čtyřhře je takto penalizovaná vždy celá dvojice 
i když se jeden z partnerů žádného přestupku nedopustil.

IX. Závěrečná ustanovení

Článek 36
Reklamační řízení a případné opravy v žebříčcích:
Reklamační verze žebříčků jsou každoročně zveřejněny
na internetových stránkách ČTS do 15. 10. Hráči mají
možnost uplatnit reklamace nejpozději do 31. 10. Řádně
vyplněné reklamační listy je možné zasílat poštou nebo
e-mailem na adresu zpracovatelského střediska.
Předepsaný způsob reklamace: Hráč vyplní dle svých
záznamů do patřičných kolonek 8 nejlépe bodovaných
akcí v disciplině, kterou reklamuje (dvouhra, čtyřhra,
nebo obojí). 

TABULKA IV

Body za umístění v turnajích jednotlivců

Kat. V F SF 8 16 32 64 128

1 10 7 5 4 3 2 1 0

2 15 10 7 5 4 3 2 0

3 20 15 10 7 5 4 3 0

4 30 20 15 10 7 5 4 0

5 40 27 20 15 10 7 5 0

6 60 40 27 20 14 10 6 0

7 80 50 35 25 18 13 7 0

8 100 65 45 30 22 16 8 4

9 120 80 55 40 27 19 10 6

10 140 95 67 50 35 24 14 8

11 170 120 90 60 43 28 18 0

11 k 75 60 40 26 20 10 5 0

12 200 140 105 70 53 34 21 0

12 k 90 75 45 32 24 14 7 0

13 230 160 120 80 63 40 25 0

13 k 105 85 50 38 30 20 10 4

14 260 180 135 90 73 46 30 0

14 k 120 95 55 46 36 26 13 6

15 290 200 160 100 83 54 35 0

15 k 135 105 65 54 44 34 17 8

16 320 220 175 110 93 60 40 0

16 k 150 115 75 62 50 40 20 10

17 350 240 190 120 103 68 45 0

17 k 165 125 85 70 60 50 25 12

18 380 260 205 130 113 76 50 0

18 k 180 135 95 80 70 60 30 15

19 410 280 220 140 123 86 55 0

19 k 195 145 105 90 80 70 35 20

20 440 300 235 150 133 96 60 0

20 k 210 155 115 100 90 80 40 25

21 500 340 250 160 143 108 65 0

21 k 225 165 126 110 100 90 45 30

Body za vítězství v kvalifikaci (za postup do hlavní soutěže) se získávají v závislosti na velikosti startovního pole
v hlavní soutěži. 
Např.: má-li hlavní pole v 14. kategorii 32 účastníků, získávají postupující vítězové kvalifikace (tedy mezi 32) 55
bodů, finalisté kvalifikace 46 bodů, SF kvalifikace 36 bodů atd. 
Postoupí-li hráč z kvalifikace jako „lucky loser“, nepřipisují se mu body za hlavní soutěž, prohraje-li v ní hned
v prvním kole a započítávají se mu příslušné body za umístění v kvalifikaci. 
Hodnocení akce dle řádku s kvalifikací platí pouze pro disciplinu ve které se kvalifikace hraje, neplatí tedy auto-
maticky i pro čtyřhru (nebo naopak).Nehraje-li se kvalifikace, platí řádek bez písmena k. 



U akcí je nutno uvést kódové číslo akce (naleznete v ter-
mínové listině), počáteční datum akce, kategorii, umístění
a získané body. Nezná-li hráč kódové číslo (např. u přebo-
rů), uvede popis akce, tj. o jaký přebor, jakého okresu, či
oblasti (kraje) jde. Bude-li se mu mezi tyto akce započítá-
vat i akce družstva, vyplní do kolonky družstva jmenovitě
hráče, které v mistrovských zápasech družstev porazil
i s jejich údaji (BH, klub, soutěž ve které je porazil).

Článek 37
Žebříčky schvaluje Výkonný výbor ČTS a zveřejňuje je
v oficiálním tisku ČTS a na internetových stránkách. 

Článek 38
Všem klubům i jednotlivcům se ukládá neprodleně sdě-
lit ČTS chybné údaje zjištěné v žebříčku týkající se
jména, příjmení, roku narození a klubové příslušnosti.
Uvedení nesprávných údajů v žebříčku neopravňuje
mateřský klub ani jednotlivce k jejich použití v soutěžích
jednotlivců i družstev.

Článek 39
Výklad tohoto klasifikačního řádu provádí sekretariát
ČTS po konzultaci s určeným členem VV ČTS.

Článek 41
Toto úplné znění klasifikačního řádu bylo schváleno VV
ČTS dne 02. 11. 2007 s účinností jako celek ode dne
schválení.

Článek 42
Dnem začátku platnosti tohoto úplného znění klasifi-
kačního řádu pozbývá účinnosti klasifikační řád ČTS ze
dne 24. 11. 2000 se všemi jeho pozdějšími změnami
a doplňky.

ČTS ŘÁDY A PRAVIDLAXXII

TABULKA V

Body za vítězné zápasy v mezinárodních soutěžích družstev

Skupina Věková Soutěž Dorost Ostatní
soutěží kategorie do 16

I. dospělí Účast z pověření VV ČTS
v soutěžích nezařazených 20
do skupin II. - IV.

mládež dtto 10 20

II. dospělí Champions League 35

mládež Zimní poháry TE
včetně kvalifikace 20 35

III. dospělí halové ME 45

mládež Kvalifikace pohárů: Copa del Sol,
Europa Cup, World Junior Tennis,
Borotra Cup, Helvetia Cup, World Youth Cup,
Valerio/Galea Cup, Soisbault/Reina Cup, 
Junior DC a FC, Connoly Continental Cup 25 45

IV. dospělí World Cup, Davis Cup, Fed Cup 60

mládež Finále pohárů uvedených
ve skupině III. 45 60

Poznámka: Sloupec „dorost do 16“ se používá v případě, že soutěže dorostu do 16 let jsou hodnoceny v žebříčku
dorostu do 18 let.




