Takmičarski odbor Teniskog saveza Srbije je na elektronskoj sednici održanoj 07. Marta 2016.
Godine doneo sledeću
ODLUKU
1. Utvrđuju se izmene i dopune Pravilnika o pojedinačnim takmičenjima na sledeći
način:
Opsta pravila za zreb turnira III i IV kategorije.
1. PRIJAVA NA TURNIR
Prijava na sve turnire se vrši on-line preko sajta TSS.
Status se objavljuje na sajtu regionalnog teniskog saveza
2. ZREB TURNIRA
Veličina žreba turnira III kategorije moze biti od minimum 8 do maksimum 64
takmicara/ki , a na turniru
IV kategorije od minimum 8 do maksimum 128 takmicara/ki u zavisnosti od broja
prijavljenih. Broj takmičara/ki do 16 – žreb je na 16 ; broj takmičara od 17 do 32 –
žreb je na 32 ; broj takmičara od 33 do 64(48) – žreb je na 64, a od 65 do 128 – žreb
je na 128. Žreb turnira se moze vršiti na dva načina :
2.1. Žreb dan uoči turnira (obično petak)
Žreb je javan i vrši se u prostorijama koje odredi Region, a vrši ga licencirani sudija
dezigniran sa strane koordinatora sudija regiona. Žreb i raspored igre objavljuje se na
sajtu Regiona.
Alternacija na licu mesta (OSA) NE POSTOJI ! Moze postojati samo alternacija koja
nije uspela da bude žrebana zbog više prijavljeno igrača , npr. žreb na 64 , a broj
prijavljenih 70 takmičara/ki. Više prijavljeno je 6(sest) takmičara/ki i oni mogu biti
alternacija na turniru, ako dodju na početak turnira i prijave se kao ALT , pa u slučaju
da neko ko je već žreban ne dodje zauzmu njegovo mesto.
2.2. Žreb na turniru (obično subota)
Upis na turnir vrši se u vremenu i na mestu odredjen propozicijama turnira. Žreb se
radi posle upisa i radi ga vrhovni sudija. Na ovakvom turniru može postojati
alternacija na licu mesta (OSA) i takav takmičar/ka se upisuje na turnir,pa ako ima
mesta u turniru, žreba se sa ostalim takmičarima/kama.OSA može da bude i nosioc u
zavisnosti od svog ranga.

2. Dopune pravilnika o pojedinačnima takmičenjima
8. Упис (Sign-in)
На свим појединачним турнирима А и 1. категорије обавља се упис за квалификације и упис за главни турнир у
складу са Правилником о појединачним такмичењима и пропозицијама турнира.
Сви играчи су ОБАВЕЗНИ да се лично упишу изузев играча са статусом WC који нису обавезни да дођу на упис,
али су у ОБАВЕЗИ ДА СЕ ЈАВЕ ВРХОВНОМ СУДИЈИ ДА ПОТВРДЕ своје учешће на турниру. У случају да се
WC не јави врховном судији , његово место заузима LL такмичар. Играчи који су успешно прошли
квалификације (КВАЛИФИКАНТИ) нису обавезни да се упишу за главни турнир.

17. Формат мечева и службени резултат
На такмичењима А и 1. категорије и Мастерсима ТСС прописују се следећи формати такмичења:
 Мечеви у појединачној конкуренцији у летњем периоду играју се на два добијена tie- breaк сета, а мечеви
у зимском периоду и у квалификацијама уместо одлучујућег, трећег сета игра се “Match Тie-break Set” до
10 поена са обавезно 2 поена разлике.

ПОГЛАВЉЕ Е – Појединачна такмичења
По старосној конкуренцији (гледа се календарска година рођења играча):










У конкуренцији сениора/ки првих 20 дечака и девојчица са Ранг листе ТСС узраста до 14 година или
првих 50 са ТЕ У14 или првих 100 са ИТФ ранг листе, могу играти 3 (три) пута у току календарске
године, а 16 и 18 година и старији , могу играти без ограничења,
Јуниори/ке до 18 година, који у тој години навршавају 18 година
Дечаци и девојчице до 16 година, који у тој година навршавају 16 година,
Дечаци и девојчице до 14 година, који у тој години навршавају 14 година,
Дечаци и девојчице до 12 година, који у тој години навршавају 12 година,
Дечаци и девојчице узраста 10 година могу учествовати на турнирима до
12 година ако су на дан почетка турнира напунили 10 година
Деца узраста 10 година и млађа се не могу такмичити у категорији изнад 12 година.
Дечаци и девојчице узраста 12 година немају право играња до 16 година.
Првих 20 дечака и девојчица на ранг листи ТСС узраста 14 година, имају три (3) пута право играња до 18
година у једној календарској години.

ПОГЛАВЉЕ Х – Правилник о рангирању турнира и такмичара

Број играча
Максималан број учесника у главном турниру А и 1. категорије у свим конкуренцијама је 24 или 32.
Максималан број учесника у квалификационом турниру А категорије и лети и зими је 32, док је на
турнирима 1. категорије лети 16 , а зими 32 учесника.
Максималан број учесника на турнирима 3. категорије је 32 или зими 48 – лети 64 играча.
Максималан број учесника на турнирима 4. категорије је 128 играча.

2. Формати такмичења
SINGL

LETNJI TURNIRI

DUBL

KVALIFIKACIJE

GLAVNI TURNIR

GLAVNI TURNIR

A KATEGORIJA

28 QA

4 WC (2+2)

24 DA

4Q

4 WC (2+2)

14 DA

2 WC (1+1)

I KATEGORIJA

12 QA

4 WC (2+2)

24 DA

4Q

4 WC (2+2)

6 DA

2 WC (1+1)

B KATEGORIJA

60 DA

4 WC

III KATEGORIJA NA 32

28 DA

4 WC

III KATEGORIJA NA 64

56 DA

8 WC

IV KATEGORIJA

120 DA

8 WC

SINGL

ZIMSKI TURNIRI

DUBL (NISU OBAVEZNI)

KVALIFIKACIJE

GLAVNI TURNIR

GLAVNI TURNIR

A KATEGORIJA

28 QA

4 WC (2+2)

24 DA

4Q

4 WC (2+2)

14 DA

2 WC (1+1)

I KATEGORIJA

24 QA

8 WC (6+2)

20 DA

8Q

4 WC (2+2)

6 DA

2 WC (1+1)

B KATEGORIJA NA 32

28 DA

4 WC

B KATEGORIJA NA 48

44 DA

4 WC

PRAVILO 4WC NE VAŽI ZA

B KATEGORIJA NA 64

60 DA

4 WC

TURNIRE KOJI SE IGRAJU

III KATEGORIJA NA 32

28 DA

4 WC

NA ŽREBOVIMA 8 i 16!

III KATEGORIJA NA 48

44 DA

4 WC

ISTI SE IGRAJU PO FORMATU

IV KATEGORIJA

120 DA

8 WC

8DA i 16DA!

3. Pravilnik o ekipnim takmičenjima se menja i glasi:

Ф. ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА
1. Врсте такмичења
Такмичарски одбор ТСС прописује следећа екипна такмичења :





Екипна такмичења сениора и сениорки
Регионална мушка и женска екипна такмичења до 14 и 18 година
Финална мушка и женска екипна такмичења до 14 и 18 година

Минималан број екипа за сва екипна такмичења су 3 екипе.

2. Руковођење екипним такмичењем
Судијски одбор ТСС (СО ТСС) предлаже Водитеља/е лиге за сениоре/ке, као и Водитеља/е лиге за јуниорска
екипна такмичења најкасније 14 дана пре крајњег рока за пријаву намере учешћа екипа првог сениорског и првог
јуниорског екипног такмичења. О предлогу Судијског одбора у вези избора Водитеља лиге изјашњава се
Такмичарски одбор ТСС.
Водитељ лиге је одговоран за провере валидности и исправности свих пријава и одјава, регистрације играча,
лекарских уверења, фотокопија пасоша, ранга играча као и свих осталих докумената.
Водитељ лиге одређује Врховне судије, њихове Асистенте као и Главне судије за финалне мечеве. Он има
дискреционо право да одреди Главне судије и њихове Асистенте и за мечеве у ранијим фазама ако за то постоји
потреба по процени Водитеља лиге.
До окончања сусрета, одлука Врховног судије екипног меча је коначна по свим питањима правила такмичења и
тениске игре.
Након тога, клубови имају право жалбе у првој инстанци Водитељу лиге док се у другој инстанци жалба на
одлуку Водитеља Лиге мора упутити ТО ТСС на E-mail: Takmicarski.odbor@teniskisavez.com. Жалба на одлуку
ТО ТСС се подноси у трећој инстанци Управном одбору ТСС.
Жалбе се подносе на такав начин да не могу ометати ток такмичења.

ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА У КОНКУРЕНЦИЈИ ДО 14 И 18 ГОДИНА
Екипна такмичења у конкуренцији до 14. и 18.година се деле у два дела:
А. Регионална екипна првенства, играју се у сваком региону и финалисти
такмичења стичу право учешћа на финалном делу екипног првенства државе
Б. Финала екипних првенстава – организатор је канцеларија ТСС , а максималан
број учесника је 8 (осам) екипа.

1. Рокови за пријаву/одјаву екипа и бодовање екипа
Такмичарски одбор ТСС ће у разумном року пре почетка регионалних екипних такмичења прописати све рокове,
објавити их на интернет страници ТСС као и послати свим клубовима.
Рокови:
1. Рок за пријаву састава екипа. Овим се сматра да су екипе исказале намеру свог учешћа. Екипе пријављују
имена највише 6 такмичара/ки. Након овог рока екипе немају право промене играча на списковима. До
овог рока клубови су у обавези да:
 Обаве лекарске прегледе свих играча
 Региструју све пријављене играче
2. Рок за одјаву учешћа са екипног такмичења.
3. Након овог рока биће урађено бодовање екипа и одређивање носиоца.
4. Жреб за екипно такмичење и распоред мечева по данима.
За пријаву састава екипа као и за одјаву учешћа користи се само једна E-mail адреса:
ekipna.takmicenja@teniskisavez.com. Пријаве на било коју другу E-mail адресу као и факсом неће бити валидне.
Пријављени играчи екипе морају бити регистровани за екипу која их пријављује у моменту пријаве састава екипа.
Рокове за пријаву финалног екипног такмичења прописује ТО ТСС. Играч који је у регионалном такмичењу
наступао за један клуб НЕ МОЖЕ бити пријављен у финалном такмичењу за други клуб.

2. Број такмичара и право наступа
Клуб може пријавити највише 6(шест) такмичара који сви морају да су држављани Србије.
Такмичар са двојним држављанством има право да игра на екипним такмичењима као држављанин Србије,
под условом да не поседује међународни ранг или је минимум 3 месеца пре почетка Државног првенства
заведен на свим међународним ранг листама као SRB. У противном такав играч неће моћи играти екипно
Државно првенство Србије.
Такмичар са боравишном дозволом, регистрован за тениски клуб у Србији, као и такмичар који није
регистрован као SRB на свим међународним ранг листама сматра се страним држављанином.
Клубови су дужни да поставе нерангиране играче по редоследу којим ће играти за екипу у формулару за пријаву
састава екипа и исти се не може касније мењати.
Минималан број чланова једне екипе је њен пун састав. Tиме се подразумева следеће:


Екипна такмичења до 14 и 18 година минимални број играча је 3 (три)

Први недолазак екипе у пуном саставу на меч представља аутоматску диквалификацију те екипе са тог екипног
сусрета, док други недолазак представља и дисквалификацију са тог екипног такмичења.

3. Формат тaкмичења
Такмичења у овим конкуренцијама се играју турнирски.

Ако се пријави 4 или мање екипа, минимум 3, играће се по ситему такмичења, свако са сваким. У случају да се
пријави 2(две) или 1(једна) екипа, такмичење у тој конкуренцији се отказује.
Формат једног екипног меча је 3 сингл меча + 1 дубл меч.
Сингл мечеви се играју на два добијена Тie-break сета.
Дубл мечеви се играју примењујући ”No – Ad” правило, са одлучујућим сетом као “Мatch Tie-break Set“ до 10
поена, са 2 поена разлике.
У случају екстремних временских услова који доводе у опасност одигравање мечева, Врховни судија уз одобрење
Водитеља лиге, Председника ТО ТСС и уз информисање организатора може применити следеће формате мечева:
 Одлучујући сет сингл мечева се игра са применом “Match Tie-break Set-a” до 10 поена, са 2 поена разлике
 Сви сингл мечеви се играју у формату скраћених сетова до 4 освојена гема, са 2 гема разлике. При
резултату 4:4 у сету се игра tie-break. Такође постоји могућност примене “Match Tie-break Set-a” до 10
поена са обавезно 2 поена разлике уместо одлучујећег сета
 Сви дубл мечеви се играју у формату скраћених сетова до 4 освојена гема, са 2 гема разлике, уз примену
No-Ad правила као и “Match Tie-break Set-a” до 10 поена, са 2 поена рaзлике, уместо одлучујућег сета.
Када се мечеви играју по групама распоред мечева по данима/колима је према Бергеровим таблицама:
- Први дан
- Други дан
- Трећи дан
- Први дан
- Други дан
- Трећи дан

1-4
1-3
1-2
или
2-3
1-3
1-2

2-3
2-4
3-4
1. екипа слободна
2. екипа слободна
3. екипа слободна

Слободне екипе не морају бити присутне у клубу на дан када не играју.

4. Организација , бодовања екипа, постављање носиоца и жребање
Организатор финала екипних државних првенстава у конкуренцији 14. и 18. година је ТСС.
Организатор регионалног екипног првенства се одређује на основу конкурса којег расписује регионални тениски
савез. Предност имају клубови са довољним бројем терена за несметано одигравање такмичења.
Право учешћа на финалима екипних првенстава у конкуренцији 14. и 18. година стичу финалисти регионалних
екипних такмичења.
Рок за бодовање екипа одређује ТО ТСС. Бодовање екипа врши Водитељ лиге.
Бодују се 3 најбоља рангирана играча са пријаве екипе.
За бодовање се користе последње доступне ранг листе АTP, WTA, ITF, ТЕ и РАНГ ЛИСТА ТСС КОЈУ ОДРЕДИ
ТАКМИЧАРСКИ ОДБОР ТСС.
Збир њихових бодова представља јакост једне екипе.
БОДУЈУ СЕ САМО ИГРАЧИ КОЈИ СУ ПРИЈАВЉЕНИ И КОЈИ СУ У МОМЕНТУ БОДОВАЊА
РЕГИСТРОВАНИ ЗА КЛУБ КОЈИ ИХ ЈЕ ПРИЈАВИО.
У случају да две екипе имају исти број бодова, предност има екипа која има боље рангираног играча на првој
табли.
У конкуренцији до 18 година предност код бодовања и постављања по таблама имају такмичари који имају
пласман на АТP или WТА ранг листи.
У конкуренцији до 14 година такмичари који су на ранг листи ТЕ&14 пласирани боље од 50-тог места имају
предност у односу на важећу ранг листу ТСС у поменутој конкуренцији, а у конкуренцији до 18 година,
такмичари који су пласирани на ITF ранг листи боље од 100-тог места имају предност у односу на важећу ранг
листу ТСС у поменутој конкуренцији.

Бодовање екипа врши се према следећој табели:
1. Играч са рангом на професионалним ранг листама без ограничења, 60 бодова
на ITF до 18 ранг листи до 100. места, на TE ранг листи до 50. места
2. Играч на ранг листи ТСС* између 1-10. места
30 бодова
3. Играч на ранг листи ТСС* између 11-20. места
20 бодова
4. Играч на ранг листи ТСС* између 21-30. места
10 бодова
5. Играч на ранг листи ТСС* између 31-40. места
5 бодова
**За потребе бодовања користе се ранг листе ТСС за конкуренцију за коју се бодовање врши
Жребања за регионална такмичења су јавна и обавља их Врховни судија екипног такмичења у канцеларији
Региона уз обавезно присуство, представника региона као и представника Такмичарског одбора.
Жребање за финални део такмичења су јавна и обавља их Водитељ лиге у канцеларији ТСС уз обавезно
присуство представника Такмичарског одбора и представника ТСС , при чему треба водити рачуна о томе да се у
првом колу, без обзира на бодовање, не сретну клубови из истог региона.

5. Постављање по таблама, почетак мечева
Капитени екипа 14 и 18 година су дужни да најкасније до 10.00 пријаве Врховном судији екипу од играча за меч.
Постављање по таблама врши се на основу последње доступне ранг листе АTP, WTA, ITF, ТЕ и РАНГ
ЛИСТА ТСС КОЈУ ОДРЕДИ ТАКМИЧАРСКИ ОДБОР ТСС, а које не морају да су исте са ранг листама по
којима се вршило бодовање.
Сви пријављени играчи су дужни да буду присутни у тренутку пријаве екипе.
Екипни сусрет почиње у 10.00 часова сваког дана екипног такмичења.
Екипа која не пријави састав до 10.00 сматраће се да није присутна, биће дисквалификована и меч ће бити
регистрован службеним резултатом. Клубови учесници могу уз обостран договор померити почетак сусрета за
исти дан али друго време или други дан, само уз дозволу Водитеља лиге и Председника ТО ТСС. У том случају
крајњи рок за пријаву екипе је ново договорено време које одреди Председник ТО ТСС или лице које га замењује.
У случају лоших временских услова и одлагања почетка сусрета за следећи дан или дане, пробитни састав
пријављене екипе се не може мењати.
Прво се игра дубл меч , а после одмора који не може бити дужи од 60 минута, играју се сингл мечеви и то: прво
2 и 4 табла, а затим 1. Ако организатор поседује довољан број терена и постоји могућност одигравања сва три
појединачна меча одједном , онда тереба искористити ту могућност.
Мечеви у синглу се играју без паузе, односно играч на табли 1 наступа одмах после играча на табли 2 или 3 у
зависности која табла прва заврши меч.
Код састављања дублова играч задржава свој број са оригиналне листе пријављених играча без обзира да ли су
наступали у синглу или не.

6. Резултат
У случају да се екипни сусрет заврши резултатом 2:2 победник је екипа која је однела победу на ПРВОЈ табли, а у
осталим случајевима 4:0 или 3:1 победник је екипа која је остварила више победа по таблама.

7. Службени резултат
На свим екипним такмичењима службени резултат меча је 60 60 у корист противничког играча или дубл пара.
Службени резултат ће се примењивати у случају недоласка играча, дубл пара или екипе на меч.

Недолазак екипе на меч региструје се службеним резултатом 6-0.
Предаја меча у синглу или дублу из МЕДИЦИНСКИХ РАЗЛОГА ПРЕ ПОЧЕТКА МЕЧА биће регистрована
службеним резултатом 6-0 6-0.
Предаја меча из МЕДИЦИНСКИХ РАЗЛОГА ПОСЛЕ ПОЧЕТКА МЕЧА биће регистрована резултатом као да је
противник добио све гемове до краја тог меча. Меч предат при резултату 3-6 1-2 ће се рачунати резултатом 3-6 16 или 6-4 1-2 ће се рачунати као 6-4 1-6 0-6. Исти ће се уписивати у званичан записник као 4-6 6-1 6-0 s.r. (4-6 2-1
ret.)
Меч је почео када сервер одсервира прву лопту у мечу.
Match Tie-break се рачуна као један сет и нула гемова. Играч/тим који преда меч током Match Tie-break-a губи тај
меч као да је изгубио све поене до краја меча.
Играч/ица који је предао меч из МЕДИЦИНСКИХ РАЗЛОГА – ПРЕ МЕЧА или НА ТЕРЕНУ може играти
дубл меч тог дана за своју екипу ако
физиотерапеут/доктор потврди да се здравствено стање играча побољшало.
Екипа за сваку победу у међусобним сусретима (не унутар сусрета) као и не долазак противничке екипе на
меч, добија 2 бода.
Ако се због малог броја пријављених екипа ( 3 или 4 ) игра Раунд – Робин тј. свако са сваким победник се
одређује на следећи начин.У случају истог броја бодова 2 екипе гледа се међусобни меч те две екипе.
У случају истог броја бодова 3 и више екипа пласман ће се одредити на следећи начин:

1. Екипа која је освојила више бодова у међусобним сусретима
2. Екипа са најбољом меч разликом у међусобним сусретима
3. Екипа са најбољом сет разликом у међусобним сусретима. Match Tiebreak се рачуна као један сет. Играч/тим који преда меч током match Tiebreаk-a губи тај меч службеним резултатом
4. Екипа са најбољом гем разликом у међусобним сусретима
5. Екипа са најбољом меч разликом на табели
6. Екипа са најбољом сет разликом на табели
7. Екипа са најбољом гем разликом на табели
8. Жреб

4. Izmene pravilnika o takmičenju parova

1-1. ТАКМИЧЕЊЕ ПАРОВА
Тениски савез Србије уводи обавезно отварање уписа за парове на свим такмичењима који су у власништву ТСС.

1.Право учешћа
Право учешћа на такмичењу парова имају сви регуларно регистровани такмичари који поседују ваљану и важећу
такмичарску легитимацију коју морају показати Врховном судији турнира приликом уписа или пре почетка свог
првог меча (на турнирима на којима се жреб ради унапред).
Играчи под временском казном забране играња немају право учешћа док им је казна на снази.
На свим тениским такмичењима која се бодују за Ранг листу ТСС играчи су обавезни да се унапред пријаве преко
он-лине система.
Регионалним Правилницима се може ближе регулисати начин пријаве за турнире у организацији Региона, након
одобрења ТО ТСС.
Играчи који нису играли појединачни турнир тј. нису платили котизацију за појединачни турнир , морају платити
котизацију за парове , која за једног члана пара износи 50 % од котизације за појединачни турнир.

2.Формат такмичења
На турнирима у зимском периоду максимални број парова је 8.
На турнирима у летњем периоду број парова не може прећи 16.
Минимални број парова да би се турнир бодовао за ранг листу је 4 (четири).
Услови за одигравање такмичења које укључује појединачно такмичење као и такмичење у паровима од
календарског почетка турнира су :
- на зимским турнирима минимум 3(три) терена
- на летњим турнирима минимум 4(четири) терена
Клуб организатор може изнајмити терене у другом клубу , али онда сноси трошкове и другог судије (асистента)
који мора бити на другој локацији.
Мечеви у конкуренцији парова играју се на два добијена tie-break сета док се УВЕК одлучујући сет игра као
“Match Tie-break Set” до 10 поена са обавезно 2 поена разлике. Гемови у конкуренцији парова играју се са
применом “No-Ad” правила што значи да се при резултату 40-40 игра још само један поен који одлучује
победника тог гема/сета/меча. При том резултату тим који прима сервис има право да бира у коју страну ће играч
који сервира сервирати.

3. Одређивање приоритета уласка парова у турнир
Жреб парова је на летњим турнирима 13 парова директно и 3 WC , а на зимским турнирима 6 парова директно и
2 WC.
Приорити су:
1. Оба играча са ATP/WTA рангом у синглу.
2. Један играч са ATP/WTA рангом у синглу и један играч са сингл рангом ТЕ до 50 места или ITF do 100
места
3. Оба играча са ТЕ, ITF сингл рангом, ТЕ до 50 места, ITF do 100 места
4. Један играч са ATP/WTA рангом у синглу и један играч са ATP/WTA рангом у дублу
5. Оба играча са ATP/WTA дубл рангом
6. У конкуреницији до 18 година један играч са ITF рангом у синглу и један играч са ITF рангом у дублу
7. Један играч са ATP/WTA рангом и један играч са сингл рангом ТСС
8. Оба играча са сингл рангом ТСС
9. Један играч са сингл рангом ТСС и један играч без ранга
10. Оба играча без икаквог ранга

4. Жреб за парове
Жреб се ради на основу последње доступне ранг листе ТСС.
Жреб за сва такмичења из календара ТСС може радити једино лиценцирани тениски судија одређен за то
такмичење.
Жреб се може радити и раније, пре дана почетка самог такмичења и тада у пропозицијама турнира мора бити
објављено место и време одржавања жреба како би сви заинтересовани могли да присуствују.
Жреб за парове мора бити урађен до 12 часова првог дана турнира (ако се жреб ради на турниру) , а почетак игре
парова зависи од броја пријављених такмичара у појединачној конкуренцији и броја терена са којима располаже
клуб организатор. По могућности почетак турнира парова треба да је првог дана турнира.

5. Распоред мечева за парове
Мечеви парова постављају се увек после појединачних мечева играча који учествује у обе конкурeнције. Ако у
мечу парова нема заинтересованих играча за појединачно такмичење, онда тај меч парова може да се постави
на терен без утицаја на појединачни распоред. Одмор између два меча парова може бити од 30 до 60 минута ,
по процени врховног судије.

6. Обрачун бодова за ранг листу – парови
У ранг листу ТСС улази 8 (осам) најбољих појединачних турнира за задњих 365 дан плус 4 (четири) најбоља
турнира у паровима у задњих 365 дана по следећој табели која важи и за зимске и за летње турнире :
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Предаја меча у паровима из не медицинских разлога повлачи за собом одузимање бодова, и у конкуренцији
парова и у појединачној конкуренцији, које је такмичар освојио на том турниру.
У случају да један члан пара преда меч из не медицинских разлога он губи бодове и за појединачно такмичење и
за парове, а други члан пара може наставити такмичење у појединачној конкуренцији и он НЕ губи бодове у
појединачној конкуренцији.
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