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D.U.K. apie ITF World Tennis Number 

 
 

1. Kas yra ITF World Tennis Number?   
ITF World Tennis Number (WTN) – tai tarptautinis vieningas numeris visiems teniso žaidėjams, 
nuo pradedančiųjų iki profesionalų, nepriklausomai nuo žaidėjų amžiaus, lyties ar lygio. Šis 
numeris yra skirtas suburti visus pasaulio teniso žaidėjus į vieną globalią bendruomenę. 
Kiekvienas, turintis WTN, žinos savo paties numerį, kuris leis tinkamai pasirinkti varžovą, dvejetų 
ar treniruočių partnerius.  

 
2. Kaip yra parodomas WTN?   

WTN yra apskaičiuojamas skalėje nuo 40 iki 1. Pradedančio žaidėjo lygis yra 40, o teniso 
profesionalo – arčiau 1. WTN keičiasi atsižvelgiant į žaidėjo progresą ir rezultatus.  

 
3. Ar WTN yra bendras vienetams ir dvejetams?  

Ne, WTN yra skaičiuojamas atskirai vienetams ir dvejetams.  
 

4. Kaip galiu gauti WTN?  
Visiems Lietuvos teniso sąjungos (LTS) oranžinio korto, žalio korto ir reitinginiuose turnyruose 
paskutinius 2-4 metus dalyvavusiems žaidėjams WTN bus priskirtas automatiškai pagal turimus 
duomenis.  
Visi kiti žaidėjai, norintys WTN, turi dalyvauti 10 punkte nurodytuose turnyruose ir turėti 
paskyrą LTS turnyrų ir žaidėjų sistemoje www.tournamentsoftware.com.  
 

5. Ar galiu gauti WTN, jei varžytis pradėjau tik dabar? Kaip bus nustatytas mano lygis?  
Taip. Visiems naujiems suaugusiems žaidėjams, norintiems turėti WTN, bet neturintiems 
turnyrų rezultatų, bus suteikta galimybė užpildyti atskirą klausimyną. Tai padės tiksliau nustatyti 
žaidėjo lygį.  

 
6. Nuo kokio amžiaus jau galima turėti WTN?  

Nuo 9 metų amžiaus.  
 

7. Ar WTN yra skirstomas pagal amžių ar lytį?  
Ne, WTN yra bendras numeris visiems žaidėjams, neskirstant jų pagal amžių, lygį ir 
meistriškumą.  
 

8. Kas yra Game zONe?  
Game zONe – tai yra kiekvieno žaidėjo asmeninis WTN diapazonas, nurodantis, kurie žaidėjai, 
varžovai yra panašaus lygio. Jis sukurtas, kad padėtų išsirinkti tinkamą vienetų varžovą, dvejetų 
ar treniruočių partnerį.   
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9. Kaip yra apskaičiuojamas WTN?  
WTN yra apskaičiuojamas pagal specialiai sukurtą algoritmą, naudojant paskutinių 2-4 m. 
žaidėjo turnyrų istoriją. Skaičiavimui naudojamas ne bendras susitikimo rezultatas, tačiau 
kiekvieno seto analizė. Prieš prasidedant susitikimui su varžovu, algoritmas paskaičiuoja ir 
parodo esantį numerį, susitikimo baigties galimybes, tikėtiną nugalėtoją.  
 

 
10. Kokių turnyrų rezultatai bus naudojami, skaičiuojant WTN?  

Turnyrai, kurių rezultatai yra įtraukiami į WTN skaičiavimus:  
- ATP, WTA, Didžiojo kirčio turnyrai  
- ITF World Tennis Tour turnyrai  
- ITF Juniors Tour turnyrai  
- ITF senjorų turnyrai  
- Tennis Europe jaunių turnyrai 
- LTS reitinginiai turnyrai ir čempionatai 
- Vaikų ir mėgėjų turnyrai, įtraukti į LTS kalendorių.  

 
11. Kaip dažnai bus atnaujinamas ir perskaičiuojamas WTN?  

WTN atnaujinimai, kaip ir numeris, bus perskaičiuojami ir atnaujinami kiekvieną savaitę.  
 

12. Kaip vyks WTN atnaujinimai ir kas už tai atsakingas?  
ITF, bendradarbiaudama su LTS, gaus kiekvienos savaitės turnyrų, esančių oficialiame LTS teniso 
kalendoriuje rezultatus ir įkels juos į WTN sistemą. Kiekvieną savaitę ITF gaus tik 10 punkte 
išvardintų turnyrų rezultatus.  
 

13. Kada bus paleistas WTN Lietuvoje?  
Planuojama, kad WTN Lietuvoje startuos 2021 m. vasario-kovo mėn.  
 

14. Ar WTN pakeis tarptautinius ir LTS reitingus?  
Ne, WTN nepakeis tarptautinių ir LTS reitingų. Tarptautiniai ir LTS reitingai išliks pagrindiniu 
rodikliu reitinginių turnyrų, čempionatų komandų sudarymo metu ir kt.  
 

15. Ar WTN turės įtakos „statytų“ žaidėjų pozicijoms turnyrų metu?  
Tarptautinių ir LTS reitinginių turnyrų metu WTN neturės įtakos „statytų” žaidėjų pozicijoms. 
Oranžinio ir žaliojo korto turnyruose bei mėgėjų turnyruose WTN bus galima pritaikyti 
sudarinėjant „statytų” žaidėjų sąrašus.  
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16. Kokie yra esminiai WTN principai?  
WTN sistema yra sukurta siekiant parodyti kiekvienam žaidėjui jo progresą tenise, o tuo pačiu 
užtikrinti, kad kiekvienas žaidėjas turėtų galimybę džiaugtis žaidimu su savo lygį atitinkančiais 
varžovais. 
WTN:  
- Naudoja algoritmą, kuris tiksliai apskaičiuoja WTN pokyčius ir taiko visiems vienodą 

taisykles, nustatant žaidėjų lygį.  
- Yra naudojamas visame pasaulyje, todėl suteikia galimybę bet kur susirasti tinkamą partnerį 

tenisui.  
- Skatina žaidėjus varžytis teniso aikštelėje visus metus. 
- Negali būti manipuliuojamas ar klastojamas.  

 
17. Ar WTN skaičiavimui bus galima naudoti kasdienius, mėgėjiškus teniso susitikimus?  

Kol kas sistema dar tam neparuošta, tačiau ateityje yra numatoma ir tokia galimybė.  

 

18. Ar galiu dalyvauti turnyre, jeigu neturiu WTN?  

Taip, dalyvauti turnyruose galima ir neturint WTN.  

 

19. Ar galiu atsisakyti turėti WTN, net jei ir dalyvauju turnyruose, kurie yra įtraukiami į WTN 
skaičiavimus?  

Taip, atsisakyti WTN galima registracijos į turnyrą metu arba LTS turnyrų sistemoje 
(lts.tournamentsoftware.com). Lygiai taip pat, jeigu kažkada norėsite įgyti WTN apie tai galėsite 
informuoti turnyrų organizatorius.  

 

  


