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1) KAJ JE UNIVERSAL TENNIS RATING (UTR)?

UTR že nekaj časa navdušuje svetovni tenis
Spletna platforma tega sistema vsebuje popolnoma vse kar imamo sedaj – aplikacijo prijav na tekmovanja, online
izračun lestvice, vnos podatkov za sodnike, odlikuje pa ga uporabniku prijazna izkušnja
Igralci, ki so v preteklosti igrali na dogodkih pod okriljem ITF, TE najverjetneje že imajo UTR rating

UTR igralca je število med 1.00 in 16.50
To število zagotavlja resnično in natančno merjenje ravni spretnosti
igralca v realnem času
Igralcu omogoča, da spremlja svoj napredek, najde soigralce
podobnih spretnosti, ne glede na starost in spol

OGLED VIDEA – Predstavitev UTR

https://youtu.be/maJS-0kOwSo


2) KAKO DELUJE UTR?

Sistem igralce ocenjuje na lestvici od 1 (začetnik) do 16,5
Ratingi profesionalnih igralcev, ki jih ustvarja UTR, so fascinantni - dovolj različni, da so pomembni, vendar ne
bistveno drugačni v primerjavi s trenutnim sistemom

Lestvici ATP / WTA temeljita na zbiranju točk; UTR pa
drobi podatke iz zadnjih 30 tekem igralca z uporabo
izpopolnjenega algoritma, ki upošteva tudi kakovost
nasprotnika in celo razliko v rezultatih

Rating deluje nekako kot hendikep pri golfu
UTR ne posveča pozornosti starosti ali spolu
Dolgoročna vizija je, da postane kot neke vrste lepilo,
ki na digitalni platformi povezuje teniške igralce po
vsem svetu in zagotavlja natančno, prenosno in
preverjeno dejansko sliko igralčevih sposobnosti



PRIMER: DOMAČA STRAN NA IGRALČEVEM UTR PROFILU

nastavitve profila

klub igralca



PRIMER: UTR PROFIL IGRALCA

osebni podatki igralca

statistika igralca:
posamezno
dvojice

aktualni UTR igralca

PTS rang je vstopni rang za UTR Pro 
Tennis Series. Igralci, ki so med 
najboljšimi 2500, bodo videli uvrstitev
tukaj v tem odseku. Lestvice so glede 
na spol in veljajo samo za poponoma
zanesljive igralce. Uvrstitve so na voljo
samo igralcem starejšim od 13 let.

Odsek za preverjen UTR (posamezno) 
pomaga poudariti kje igralec, starejši
od 13 let, stoji v svetovnem teniškem
ekosistemu, glede na lokacijo in 
starost. Več na voljo tukaj.

https://www.myutr.com/pts
https://support.myutr.com/en/support/solutions/articles/9000184789-player-rankings


podrobnejša statistika zadnjih
12 mesecev, ki tvori aktualni
UTR; vsaka pika prikazuje
določeno tekmo

zgodovina UTR 
ratinga igralca



3) KAKO JE UTR IZRAČUNAN IN PODROBNOSTI ALGORITMA

Ko igralec razume svojo raven spretnosti, lažje najde soigralce, tekmovanja in turnirje, kjer bo užival v igri in jo
lahko izboljšal – vse kar rabi vedeti, je svoj UTR
Rezultat ene tekme je dovolj, da igralec prejme predvideni UTR; po petih tekmah pa ta rating postane zanesljiv
Za vsako tekmo algoritem izračuna oceno (match rating) in težo (weight), povprečje le-teh v zadnjih do 30 tekem
v roku zadnjih 12 mesecev nato sestavlja UTR igralca

IZRAČUN OCENE TEKME (match rating)

Upoštevata se dva dejavnika: razlika v UTR oceni med nasprotnikoma
in konkurenčnost tekme, ki je določena z odstotkom skupnih
dobljenih iger
Glede na razliko v UTR rankingu med tekmovalcema, algoritem
pričakuje določen odstotek dobljenih iger. Igralcu, ki je boljši od
pričakovanj algoritma se ocena tekme zviša, medtem ko se ocena
tekme drugega igralca zniža (obratno sorazmerno)



IZRAČUN TEŽE TEKME (match weight)

Algoritem upošteva naslednje dejavnike:
Sistem tekmovanja – ko se format podaljšuje, se povečuje tudi teža tekme (npr. tekma 3 nizov ima večjo težo kot
tekma s formatom 8 iger v nizu)
Konkurenčnost – ko se razlika v UTR med igralcema povečuje, se teža zmanjšuje (npr. predstavljajte si igralca z
UTR 6.00. Tekma, ki jo odigra proti nasprotniku z UTR 5.00 ali 7.00 ima večjo težo, kot tista, ki jo odigra proti
nasprotniku z UTR 4.00 ali 8.00.)

Zanesljivost – ko igralec odigra več tekem in se zanesljivost
njegovega UTR veča, se daje tudi tekmi večja teža; tekma odigrana
proti nasprotniku, ki pogosto tekmuje in ima tako zanesljiv UTR, dobi
večjo težo
Časovna degradacija – ko se predhodne tekme starajo, se teža
tekem manjša; algoritem namreč računa in prikazuje trenutno
oziroma realno stanje forme igralca, zatorej daje več poudarka
tekmam, ki so odigrane v zadnjih nekaj mesecih

Pogosto zastavljena vprašanja se nahajajo tukaj.

OGLED VIDEA – Kako je UTR izračunan?

https://support.myutr.com/en/support/solutions/articles/9000151830-understanding-the-algorithm-complete-summary
https://youtu.be/yd7j11808hg


4) UTR IN DVOJICE

Algoritem za izračun UTR pri posameznikih in dvojicah deluje podobno
Pri dvojicah algoritem primerja povprečni UTR para A s povprečnim UTR para B in glede na razliko UTR med
tema dvema povprečjema pričakuje določen odstotek dobljenih iger
Paru, ki se odreže bolje od pričakovanj algoritma, se bo ocena UTR zvišala in oba igralca bosta opazila enako
povečanje (ali zmanjšanje) UTR rankinga

OGLED VIDEA – UTR pri dvojicah

Filtri za čas (zadnjih 12 ali 6 mesecev) 
in za tip rezultatov tekem (npr. vsi ali
samo tisti, ki štejejo za rating) 

UTR igralca v kategoriji dvojic

Najboljši rezultat v zadnjih 12 mesecih

Uspešnost igralca
in analiza rezultatov

Pogosto zastavljena vprašanja se nahajajo tukaj.

PRIMER: DEL PROFILA Z INFORMACIJAMI ZA DVOJICE

https://youtu.be/gHV0zn3Y-a4
https://support.myutr.com/en/support/solutions/articles/9000183289-the-doubles-algorithm-faqs


5) RAZLIKA MED UTR IN PREVERJENIM UTR

UTR šteje vse rezultate, vključno s tekmami na preverjenih (verified) tekmovanjih kot tudi nepreverjenih
Preverjeni UTR šteje rezulatate tekem odigranih samo na preverjenih tekmovanjih
Tekmovanja organizirana s strani Tenis Slovenije štejejo izključno k preverjenem UTR, medtem ko individualno
organizirana tekmovanja ali medsebojne tekme štejejo samo k navadnemu UTR

ZAKAJ NEKATERE TEKME NE ŠTEJEJO K UTR OCENI?

Algoritem izključuje tekme katere
a) so brez boja,
b) se začnejo, vendar noben igralec ne zmaga vsaj 4 igre

(zaradi predaje, poškodbe ipd.) ali
c) v katerih imata igralca razliko v UTR 2.00 ali več in višje

ocenjeni igralec, kot pričakovano, zmaga
Te tekme so še vedno prikazane v profilu igralca, vendar so
izključene iz formule za oceno UTR



6) JAKOSTNA LESTVICA PRIHODNOSTI

Jakostna lestvica se ažurno in samodejno obnavlja, ter je tako vedno odraz realnih jakosti tekmovalcev
Spreminja se avtomatično glede na odigrane tekme in ni potrebno preverjanje ter potrjevanje točk s strani admina
Prav tako ni potrebno ročno vpisovanje točk z ligaških ali mednarodnih tekmovanj, saj so tekme zavedene na
igralčevem profilu in so, v primeru, da izpolnjujejo pogoje, vključene v algoritemski izračun UTR
Posledično poenostavljen pravilnik o rangiranju in poenostavljeno točkovanje



7) PRIMERJAJ SE Z NAJBOLJŠIMI NA SVETU

Ne glede na to ali je igralec član, mladinec, igra na prestižni univerzi, je profesionalni tekmovalec ali rekreativec
in veteran, njegove tekme štejejo k izračunu UTR
UTR je torej globalna ocena vseh teniških igralcev, ne glede na starost, spol, narodnost itd. na lestvici od 1.00 do 
16.5

IGRALEC LAHKO IZBOLJŠA SVOJ UTR TAKO, DA:

Tekmuje dobro – da dobi več iger, kot je bilo
pričakovano, ne glede na to ali izgubi tekmo in ali
igra proti nasprotniku z višjim/nižjim UTR
Tekmuje pogosto – več tekem igralec igra, hitreje
bo njegov UTR odražal njegovo trenutno formo
oziroma nivo sposobnosti; predvsem, da igralec
igra z nasprotniki, ki so blizu njegove UTR ocene,
ne glede na to ali so uvrščeni nad ali pod njim



8) TEKMOVANJA

PRIMERI: Tekmovanja izpeljana na UTR pod okriljem
Tenis Slovenije

Članski turnir TS “Memorial Borisa Breskvarja”
Zimsko državno člansko prvenstvo TS 
Telemach državni pokal – TK Branik Maribor

https://app.myutr.com/events/35761
https://app.myutr.com/events/36302
https://app.myutr.com/events/36999


9) ŽREBNA LISTA IN ŽREB

Vpisna žrebna lista vsebuje podatek igralčevega UTR, kar odpravi trenutno težavo v Qualitas sistemu, kjer stopnja
sposobnosti za igralce izven jakostne lestvice ni znana
Opcija “Auto-fill Draw” samodejno razvrsti izbrane igralce, tj. tiste na žrebni listi, v žreb in v pare združi igralce s
podobnim UTR

Pri dvojicah je posebnost
ta, da se imajo igralci
možnost prijaviti kot par ali
posamezno

OGLED VIDEA – Ustvarjanje žreba

Več o vrstah tekmovanj in formatih je na voljo tukaj.

https://www.youtube.com/watch?v=yGQPc6MJKM0
https://support.myutr.com/en/support/solutions/articles/9000175955-create-an-event-step-1-format


10) LIGAŠKA TEKMOVANJA

Universal Tennis je ustvaril sistem tekmovanj za ekipe srednjih šol in kolidžov/univerz v Združenih državah
Amerike in naša ligaška tekmovanja bi se odvijala po enakem načelu
Klubi, ki bodo sodelovali v ligah, bodo na UTR strani ustvarili profil (primer kolidža Ohio State) in izbrali igralce
Odigrane tekme bodo štele k UTR tekmovalca, tekme pa bodo vidne na UTR strani kluba

Medsebojni obračuni v ligi bi 
izgledali kot primer med Ohio 
State in Penn State

OGLED VIDEA – UTR za srednje šole

https://www.youtube.com/watch?v=9lYPvyaVEDg&feature=youtu.be


11) PLAČILO PRIJAVNINE PREKO SISTEMA STRIPE

Stripe je svetovno znana platforma, ki se uporablja za izvajanje dogodkov UTR in preko katere tekmovalci
plačajo prijavnino
Vsak organizator tekmovanj ima lahko svoj Stripe račun, vezan na TRR, na katerega se samodejno prenašajo
plačane prijavnine
Plačilni sistem Stripe je preprost in enostaven za uporabo; preko njega se lahko vršijo vračila (npr. v primeru
odjav), sistem avtomatsko generira potrilo plačila oz. račun, ki je poslan na tekmovalčev e-mail itd.

S pisarnami po vsem svetu, Stripe omogoča ambicioznim
podjetjem, ki poslujejo preko spleta, tekoč pretok denarja, 
preprosto in brez meja. 
Kako organizator ustvari račun na Stripe, je opisano tukaj.

250mio+                   135+                  35+
izvršenih plačil dnevno podprtih valut držav z lokalnimi akvizicijami
oz. 13,000 vsako sekundo in metod plačila kar optimizira stopnjo prepoznavnosti

https://support.myutr.com/en/support/solutions/articles/9000192343-stripe-clubs-payment-account
https://stripe.com/en-si/about


PRIMER: KORAKI ZA PLAČILO PRIJAVNINE PRIMER: RAČUN POSLAN PLAČNIKU



12) UPRAVLJANJE SISTEMA STRIPE

Možnost upravljanja izvedenega
plačila, npr. Vračilo plačila, ponovno
pošiljanje računa, pogled v 
podrobnosti plačila

Seznam plačil in naslov tekmovanja
Plačila je možno filtrirati
po datumu, znesku, 
status (plačilo, vračilo) 

Opcija za izvoz plačil v excel, npr. za knjigovodstvo

Podrobnosti posameznega plačila

Enostaven in uporabniku prijazen sistem



POVZETEK: PREDNOSTI UTR

Jakostna lestvica prihodnosti, ki se računa in posodablja samodejno
Poenostavljeni pravilniki (na primer Pravilnik o rangiranju)
Olajšanje dela sodnikov, ki ne bi imeli več težav pri opravljanju žreba koga vzeti v žreb in koga ne, v primeru
večjega števila prijav
Prav tako sodniki ne bi potrebovali kontrolirati ranking tekmovalcev na dan prijav in se s tem izključi možnost
napake
Možnost organiziranja tekmovanj za nižje kategorizirane tekmovalce (na primer vse z UTR pod 9)
Adminu ne bi bilo potrebno več ročno vpisovati točk za mednarodna tekmovanja
Možnost online prijav dvojic
Jakostna lestvica za dvojice
Poenostavljen sistem ligaških tekmovanj in točkovanja
Plačilo prijavnin preko spleta in ob času prijave



Hvala za vaše zaupanje
in

veselimo se nadaljnega sodelovanja.


