11. Тениске Наде први турнир у Србији чији ће учесници бити
званично рангирани за UTR
Међународни турнир 11. Тениске Наде, део Champions Bowl by
Wilson серије, који се игра у ТК Харон у Београду од 2. до 10.
јуна 2018. године, биће први турнир који се игра у Србији, чији
учесници ће бити званично рангирани за Universal Tennis Rating
(UTR).
На овом линку можете сазнати све о сатници и правилима овог
традиционалног турнира, а у наставку текста објаснићемо шта
је UTR и због чега је важан.
Као што знате, младим тенисерима који се такмиче на
националном и европском нивоу пружа се прилика да се касније
професионално баве тенисом, али и да заврше студије на
америчким колеџима, играјући тенис за свој колеџ. Због тога је
битно да њихови садашњи и будући резултати буду забележени
на једном месту, а то је систем Universal Tennis Rating (UTR) (са
седиштем у САД), и то почевши од 11. Тениских Нада.
Због потребе за уношењем резултата у тај систем,
организатори Тениских Нада моле све који пријављују своју
децу путем онлајн формулара serbia.champ-bowl.com/index/
http://serbia.champbowl.com/tournament/application/registration/id/445

да упишу свој IPIN број (ако се дете такмичи на Tennis Europe
турнирима) или број такмичарске легитимације Тениског савеза
Србије, што ће олакшати евидентирање резултата у систему
UTR.
Universal Tennis Rating (UTR) — Шта је то?
Кратко објашњење најпрецизнијег на свету индексирања
тениског умећа
UTR представља „метрички систем“ тениса, широм света. UTR
рангира сваког тенисера-такмичара—без обзира на узраст, пол
или националност—на скали од 16 поена, уз два децимална
места. То је далеко најпрецизнији и најпоузданији индекс
тениског умећа који је на располагању играчима, тренерима,
турнирима и федерацијама.
Готово сви актуелни системи рангирања додељују поене
спортистима на основу тога до којег кола на турниру су стигли,
без обзира на то са ким су играли да би стигли до тог кола. За
разлику од тога, UTR-ов систем рангирања заснива своје
прорачуне на међусобном скору играча.
За сваки меч његов алгоритам користи само два податка:
против кога сте играли, и који је био резултат? Тридесет мечева
у UTR систему генерисаће веома поуздано рангирање. Пошто
UTR-ов алгоритам рачуна ранг на основу стварног резултата у
гемовима, он је далеко прецизнији од рачунице засноване
једино на односу победа/пораза. Осим тога, UTR је истински
интернационални систем који прикупља податке и рангира
играче из преко 200 нација. Идиосинкразије разних
националних процедура не лимитирају нити утичу на UTR; он је
због тога најобухватнији, најкомплетнији, глобални систем за
рангирање тениског умећа.
Због тога, UTR ренкинг може да олакша основни ниво игре
између противника сличних могућности, широм света. То
ствара далеко већу сразмеру такмичарских тениских мечева
(које дефинише UTR на основу резултата 6-3, 6-4 или тесније

мечеве). Такви тесни мечеви имају многе предности; они
повећавају уживање оба играча и гледалаца, и представљају
најмоћнијег покретача развоја тенисера.
UTR-ова база података сада садржи преко 6,5 милиона
резултата из 202 државе. Сви ATP и WTA професионалци, сви
тенисери на колеџу и многи јуниори и средњошколци, као и
одрасли спортисти, имају UTR ранг.
Тренутно уносимо резултате из следећих извора:
UTR догађаји
ATP и WTA
ITF Pro and Junior Circuit (U18)
US колеџ (ITA сајт)
USTA: јуниорски турнири (12-18, жута лоптица), јуниорски
екипни тенис, одрасли
Турнири (Open и NTRP)
US High School
Tennis Europe Junior Tour
LTA: Aegon British Tour, Junior (12U-18U, Grade 1-7)
Tennis Australia: Junior and Australian Money Tournaments
Tennis Canada: одрасли и јуниори (U12-U18)
Confederação Brasileira de Tênis (Brazil Juniors)
Polski Zwiazek Tenisowy (Polish Junior and Open)
Бугарска тениска федерација
College Showcases – разно
Ten-Pro Global Junior Tour
Maureen Connolly Brinker “Little Mo” Tournaments

Елита колеџ тениса: Срби
Најбољих 10 Срба и Српкиња у кампусима данас

Ове недеље доносимо преглед најбољих 10 српских тенисера и
тенисерки који играју колеџ тенис, онако како су рангирани у
UTR систему. Мушких top 10 се састоји од четири бруцоша,
четири студента друге године, једног јуниора и једног сениора.
Женских top 10 чине три студенткиње друге године, три
јуниорке, две сениорке и две бруцошкиње. Направио сам
профил три тенисера и три тенисерке, и навео сам њихова
достигнућа да бих вам показао због чега свако од њих припада
UTR top 10.
2017 Top 10 Срба у колеџ тенису [инфографика]… Ево нашег
списка тренутно 10 најбољих српских студената спортиста у
колеџ тенису. Пријавите се за сопствени Universal Tennis
Ratings налог да бисте видели тениски ранг хиљада играча на
www.universaltennis.com
Мушкарци
Strahinja Rakic So Mississippi State University
Stefan Milicevic Fr University of Minnesota
Srdjan Jakovijevic So University of Tennessee
Jefta Kecic Jr University of North Florida
Luka Sucevic So St. John’s University
Dusan Vukicevic So St. John’s University
Filip Bogic Sr Lindenwood (Mo.)
Filip Grbic Fr University at Buffalo
Djuro Opacic Fr Seward County Comm. College
Ognjen Trejgut Fr St. John’s University
Жене
Katarina Adamovic Sr Oklahoma State University
Dzina Milovanovic So Pepperdine University
Jelena Lukic Fr University of Portland
Vanja Klaric So University of South Florida
Mina Markovic Jr Florida International University (FIU)
Teodora Radosavljevic Jr University of Virginia
Katarina Kozarov Fr Furman University

Saska Gavrilovska Sr Texas A&M University
Natalija Popovic So Florida Southern College
Jelena Dzinic Fr Texas A&M – Corpus Christi
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