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Klasifikační řád 
Platný od 1. 3. 2019 

I. Úvodní ustanovení 

1. Klasifikační řád padelu stanoví pravidla, podle níž se hodnotí soutěžní výsledky 
hráčů a hráček - registrovaných členů České padelové federace – a dále stanoví 
způsob, jakým se na základě tohoto hodnocení sestavuje jejich celostátní 
výkonnostní žebříček. 

2. Celostátní výkonnostní žebříček (dále jen CŽ) je žebříčkem jednotlivců a 
sestavuje se zvlášť v  kategorii mužů, v kategorii žen a dalších kategoriích 
vyhlašovaných Českou padelovou federací. Hráči a hráčky jsou v  žebříčku 
seřazení, v různých kategoriích, podle celkového součtu bodů sestupně, tzn., 
že na 1. místě je hráč/hráčka s nejvyšším bodovým ziskem. V případě rovnosti 
bodového zisku jsou hráči/hráčky řazeni do skupin se shodným pořadím. 

3. Žebříčky obsahují tyto identifikační údaje: pořadí v dané kategorii, ID hráče, 
pod kterým je registrován v  ČPF, národnost, jméno a příjmení, kategorie, 
klubová příslušnost, kraj, aktuální bodový zisk v bodech a aktuální bodový zisk 
v bodech FIP. 

4. Do žebříčků jsou automaticky zahrnuti všichni hráči a hráčky, kteří jsou řádně 
registrovanými členy ČPF s aktivním členstvím. 

II. Klasifikační soutěže 

1. Základní klasifikační soutěží je Česká padelová tour, seriál celostátních turnajů a 
další turnaje dle kalendáře ČPF, pro registrované hráče v  České republice 
organizované Českou padelovou federací s příslušnou bodovou hodnotou turnaje. 



2. Bonusovou klasifikační soutěží jsou mezinárodní turnaje pořádané pod hlavičkou 
mezinárodní padelové federace IPF/FIP. 

III. Bodový zisk z turnajů České padelové tour 

1. Na turnajích České padelové tour získávají hráčky a hráčky body dle níže uvedené 
tabulky. 

 TURNAJ ČPT 100 

  

  

 TURNAJ ČPT 200 

fáze turnaje Body

Vítězství 100

Finále 70

Semifinále 50

Čtvrtfinále 20

útěcha – výhra 10

útěcha – prohra 5

fáze turnaje Body

Vítězství 200

Finále 140

Semifinále 100

Čtvrtfinále 40

útěcha – výhra 20

útěcha – prohra 10



2. Na turnaji Masters získávají hráči a hráčky body dle níže uvedené tabulky. 

  

 MASTERS ČPT 300 

IV. Bodový zisk z turnajů IPF 

1. Na mezinárodních turnajích pořádaných pod hlavičkou mezinárodní padelové 
federace IPF/FIP mohou hráči/hráčky získávat body FIP do žebříčku ČPF. 

2. V případě, že hráč/hráčka získá FIP body na mezinárodním turnaji pořádaném 
pod hlavičkou IPF/FIP, musí nejpozději do 14 kalendářních dnů nahlásit České 
padelové federaci (na kontaktní e-mail info@czpadel.cz) jejich počet, na 
jakém turnaji a k jakému datu je získal. Aby mu mohly být FIP body započítány 
do žebříčku, musí tyto informace Česká padelová federace ověřit a v případě 
potvrzení je zařadí do žebříčku při jeho při nejbližší aktualizaci.  

V. Stanovení bodové hodnoty a pořadí 

1. Do žebříčku se hráčům/hráčkám započítává součet všech bodů získaných 
v rámci České padelové tour za uplynulých 52 týdnů.  

2. Do žebříčku se hráčům/hráčkám započítává součet všech FIP bodů získaných 
na turnajích pořádaných pod hlavičkou mezinárodní padelové federace za 
uplynulých 52 týdnů.  

fáze turnaje Body

Vítěz 300

Finále 210

Semifinále 150

Čtvrtfinále 90

útěcha – výhra 50

útěcha – prohra 30

mailto:info@czpadel.cz


3. Ustanovení bodů V.1. a V.2. znamená, že započitatelnost získaných bodů trvá 
právě 52 týdnů, přičemž po této lhůtě je hráčům/hráčkám z  žebříčku 
automaticky odečtena.    

4. Hráči/hráčky mají v  žebříčku uvedený paralelně bodový zisk jak z  České 
padelové tour, tak z  mezinárodních turnajů pořádaných pod hlavičkou 
mezinárodní federace IPF/FIP. 

5. Body získané z mezinárodních turnajů pořádaných pod hlavičkou mezinárodní 
federace IPF/FIP jsou z hlediska tvorby pořadí přednostní, tzn. na nejvyšších 
příčkách žebříčku jsou hráči/hráčky s  body IPF/FIP, za nimi se řadí hráči/
hráčky s body získané v rámci České padelové tour. 

VI. Ostatní ustanovení 

1. Žebříčky mají kontinuální, tedy průběžný charakter, jejich aktualizace probíhá 
jednou týdně, vždy zpravidla v úterý daného týdne. 

2. Žebříčky jsou trvale zveřejněny na oficiálních internetových stránkách České 
padelové federace www.czpadel.cz. 

3. Hráči cizí státní příslušnosti, kteří jsou členy České padelové federace a mají 
aktivní členství, jsou do žebříčků zařazeni. 

4. Postavení hráče/hráčky na celostátním žebříčku je prioritním vodítkem pro 
nasazování párů při losování na turnajích České padelové tour. 

5. Postavení hráče/hráčky na celostátním žebříčku je podstatným ukazatelem a 
kritériem pro nominace hráčů/hráček do reprezentačních týmů. 

6. Datem vyhlášení tohoto Klasifikačního řádu pozbývají platnost starší vydání. 

Tento Klasifikační řád vytvořila Soutěžní komise České padelové federace, z.s. 

http://www.czpadel.cz

