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ZÁVAZNÝ PŘEDPIS K POČÍTÁNÍ STAVU 
V ZÁPASU

Na základě Čl.20 Soutěžního řádu Českého tenisového svazu (ČTS) z 1.11.2007 vydává

Pražský tenisový svaz (PTS) tento obecně závazný předpis, upravující způsob počítání 
stavu v tenisových soutěžích pořádaných kluby a PTS

1. Dvouhra
V soutěžích pořádaných v tenisové oblasti Praha, se na základě českého překladu 
Pravidel tenisu ITF (dále jen PT ), stav v zápasu dvouhry všech věkových kategorií 
(dospělých, dorostu a žactva) počítá tak, že
1.1. zápas vyhraje hráč, který vyhraje dvě sady z maximálního počtu tři (pravidlo 7 PT)
1.2. sadu vyhraje hráč (pravidlo 6 PT), který

1.2.1. vyhraje šest her při tom, že soupeř vyhraje nejvíce o dvě hry méně, nebo
1.2.2. vyhraje dvanáctou hru za stavu kdy vede 6 : 5 ve svůj prospěch (pravidlo 6a 

PT), nebo
1.2.3. vyhraje za stavu 6 : 6 třináctou hru, počítanou systémem „tie-break“, (pravidlo

5b PT)
1.3. Systém „tie-break“ se hraje do sedmi vyhraných bodů s rozdílem dvou bodů. Po 

dosažení stavu 6 : 6 vyhraje hráč, který dosáhne rozdíl dvou vyhraných bodů.
1.4. hru vyhraje hráč

1.4.1. za podmínek uvedených v PT pravidlo 5,
1.4.2. při počítání tie-break, PT pravidlo 5b, ve třinácté hře sady(viz 1.2.3).

2. Čtyřhra
2.1. V soutěžích pořádaných v tenisové oblasti Praha, se stav v zápasu čtyřhry všech

věkových kategorií (dospělých, dorostu a žactva) ve hře počítá podle alternativní 
metody „no-ad“ (PT pravidlo 5, příloha V) v prvních dvou sadách.

2.2. První dvě sady se hrají podle článku 1 tohoto Předpisu. 
2.3. Jako rozhodující třetí sada se hraje hra „super tie-break“(PT, PŘÍLOHA IV, stav 

v sadě, bod 3). „Super tie-break“ se hraje do deseti vyhraných bodů s rozdílem dvou
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bodů. Po dosažení stavu 9 : 9 vyhraje hráč, který dosáhne rozdíl dvou vyhraných 
bodů. Hráč, který vyhraje hru „super tie-break“, vyhrává třetí sadu

3. Pro Přebor oblasti Praha smíšených tenisových družstev na otevřených dvorcích Praha 
Wilson Cup (PWC), Přebory oblasti Praha jednotlivců v hale (hPP) i na otevřených 
dvorcích (PP), Přeboru Prahy, kvalifikace ročníku desetiletých (k10PP) se předepisuje 
počítání:
3.1. ve dvouhře všech věkových kategorií podle bodu 1 tohoto předpisu,
3.2. ve čtyřhře všech věkových kategorií podle bodu 2 tohoto předpisu

4. Poznámka. 
4.1. U turnajů vyšší třídy (A, B), pořádaných pražskými kluby, se počítání řídí jejich 

rozpisem vycházejícím z ustanovení předepsaných Sportovním úsekem 
sekretariátu ČTS

4.2. V turnajích jednotlivců nižší třídy, tj. turnajů třídy C a D mohou pořadatelé (kluby) na 
základě vlastní volby plně využít libovolný způsob počítání podle PT s použitím 
pravidla 5, pravidla 6 a pravidla 7 a alternativních postupů a metod podle přílohy V 
PT.

4.3. Při jejich použití musí pořadatel dodržet následující upřesnění:
4.3.1. Zvolit jediný z možných způsobů počítání pro každou vypsanou disciplínu, 

uvést ho v rozpisu turnaje a oznámit hráčům nejpozději při losování hracího 
plánu každé disciplíny.

4.3.2. Zvolený způsob musí být použit v celém turnaji ve všech jeho kolech. Není 
přípustné způsoby počítání v průběhu jednoho turnaje kombinovat, tj. například 
používat jiný způsob na úvodní kola a jiný na závěrečná 

4.3.3. Zvolený způsob počítání se zapisuje do výsledkových hracích 
plánů zadávaných do IS pro započítávání výsledků ke klasifikaci.

4.3.4. Pro soutěže dětí (baby tenis) způsob počítání určuje v rozpisu pořadatel, na 
Přeborech Prahy v hale i na otevřených dvorcích pak způsob počítání určuje 
Komise pro hráče do 10 let, vždy v souladu s PT.

Za správnost:
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