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ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ИГРАЧА  

ТЕНИСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (ТСРС) 

(у даљњем тексту „Правилник“) 

 

Члан 1. 

Правилником се прописују услови за стицање права за категоризацију за играче 

Тениског савеза Републике Српске. 

 

Члан 2. 

Категоризација играча за додјелу средстава проводи Комисија за категоризацију 

играча изабрана од стране Стручног одбора ТСРС. 

 

Члан 3. 

Право на за додјелу средстава имају сви играчи регистровани у клубовима 

регистрованим код ТСРС-а ако испуњавају услове прописане овим Правилником.  

 

Члан 4. 

Тенис Јуроп (Tennis Europe TE) 

А категорија играча. 

1. Пласман на ранг листи ТЕ до 14 и до 16 година улазно годиште до 50 мјеста 

(укључујући и 50 мјесто) – завршна ранг листа, као и једна побједа над играчем 

пласираним до 50-тог мјеста. 

2. Пласман на ранг листи ТЕ до 14 и до 16 година излазно годиште до 30 мјеста 

(укључујући и 30 мјесто) – завршна ранг листа, као и једна побједа над играчем 

пласираним до 30-тог мјеста. 

 

Б категорија играча. 

1. Пласман на ранг листи ТЕ до 14 и до 16 година улазно годиште од 51 до 70 

мјеста (укључујући и 70 мјесто) – завршна ранг листа, као и једна побједа над 

играчем пласираним до 70-тог мјеста. 

2. Пласман на ранг листи ТЕ до 14 и до 16 година излазно годиште од 31 до 50 

мјеста (укључујући и 50 мјесто) – завршна ранг листа, као и једна побједа над 

играчем пласираним до 50-тог мјеста. 

 

Члан 5. 

Интернершнл тенис федерејшн - ИТФ (International Tennis Federation - ITF) 
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А категорија играча. 

1. Пласман на ранг листи ИТФ до 18 година улазно годиште до 200 мјеста 

(укључујући и 200-то мјесто) – завршна ранг листа, као и једна побједа над играчем 

пласираним до 200-тог мјеста. 

2. Пласман на ранг листи ИТФ до 18 година излазно годиште до 100-тог мјеста 

(укључујући и 100-то мјесто) – завршна ранг листа, као и једна побједа над играчем 

пласираним до 100-тог мјеста. 

 

Б категорија играча. 

1. Пласман на ранг листи ИТФ до 18 година улазно годиште од 201 до 300 мјеста 

(укључујући и 300 мјесто) – завршна ранг листа, као и једна побједа над играчем 

пласираним до 300-тог мјеста. 

2. Пласман на ранг листи ИТФ до 18 година излазно годиште од 101-тог до 200-ог 

мјеста (укључујући и 200-то мјесто) – завршна ранг листа, као и једна побједа над 

играчем пласираним до 200-тог мјеста. 

 

Члан 6. 

Вимин тенис асосијешн – ВТА (Women`s tennis association - WTA). 

Асосијешн оф тенис профешналс – АТП (Association of tennis profesionals - ATP) 

А категорија играча 

1. Пласман на ранг листи ВТА до 900-тог мјеста. 

2. Пласман на ранг листи АТП до 1300-тог мјеста. 

Б категорија играча 

1. Пласман на ранг листи ВТА. 

2. Пласман на ранг листи АТП – један бод. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу даном усвајања на сједници Стручног одбора ТСРС.  

 

У Бањој Луци, 20.07.2012.  

Стручни одбор ТСРС 

Предсједник  

 


