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PRAVIDLA.POSTUP HRÁČŮ OBLASTI PRAHA DO 
CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ

1. OBECNĚ
Pro Mistrovství České republiky (MČR) je Soutěžním řádem ČTS (SŘ) určen počet startujících v 
turnajích jednotlivých věkových kategorií (VK). 
MČR je výběrová soutěž s pevně určeným počtem startujících hráčů (SŘ, čl. 4, prováděcí předpis). 
Sportovně technický úsek ČTS (STU ČTS) určuje pro jednotlivé oblasti postupové kvóty hráčů (ek). 

2. KVÓTA. 
Kvóta pro oblast Praha je počet hráčů (ek), kteří jsou v dané VK oprávněni podat přihlášku do turnaje 
MČR. 
Pro určení kvóty je rozhodující oficiální sdělení STU ČTS. 

3. NOMINACE. 
Určení jednotlivců, hráčů (ek), kteří jsou oprávněni v dané VK podat přihlášku do turnaje MČR, se 
provádí nominací. 
Nominaci provádí PTS, sestavení nominace je delegováno na odborný orgán  STK PTS). 
Do nominace PTS se nezahrnují hráči (ky), kteří se podle SŘčl. 4, prováděcí předpis, bod 2, kap. a), 
odst. A i B, kap b), odst. A i B označují jako „podle žebříčku na základě přihlášek“ 
Nominace je dvoustupňový proces. 
Prvním stupněm je nominační turnaj, podle jehož výsledku jsou vybráni  hráči o nichž se při nominaci 
rozhoduje. 
Druhým stupněm je sestavení seznamu hráčů (ek). V druhém stupni se použijí podklady: výsledek 
nominačního turnaje, žádosti o udělení volné karty PTS. 

Výsledkem nominace PTS je seznam, předaný do STU ČTS jako podklad pro sestavení startovní listiny 
turnaje MČR. 
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4. VOLNÁ KARTA. 

Určitý počet míst v nominačním seznamu je obsazen rozhodnutím PTS, tzv. volnou kartou. 
Rozhoduje-li se mezi více hráči stejného pořadí na CŽ, jejich pořadí při nominaci se určuje losem. 
PTS může rozhodnout, že pro nominaci se místo Celostátního žebříčku věkové kategorie předchozí 
tenisové sezóny, zde označovaného v textu CŽ, 
bude používat průběžný žebříček aktuální sezóny se stavem k datu nominace. 
Nominační pravidla PTS se používají i v dalších případech, všude tam, kde se pro postup pražských 
hráčů do soutěže ČTS stanoví postupové kvóty. 

Pravidla nominace 
1. Nominaci navrhuje STK PTS a schvaluje orgán PTS: VV nebo předseda PTS.         
2. Seznam nominovaných se skládá ze dvou částí: 

a. Hráči (ky) nominovaní pro účast v hlavním poli, 
b. Hráči (ky) nominovaní jako náhradníci pro případné přijetí jsou označeni pořadovým 

číslem.
c. Nominace hráčů se řídí podle výsledku turnaje, který je PTS vyhlášen za nominační. 

Nominačním turnajem pro účast na MČR je Přebor Prahy jednotlivců věkové kategorie (dále PP). 
V tenisové sezóně se konají:

1. PP v hale (zimní část)  
2. PP na otevřených antukových dvorcích (letní část). 

PTS může, podle okolností, vyhlásit za nominační i jiný turnaj než PP, musí však být jediný pro zimní 
(halovou) a jediný pro letní část sezóny. 
PP je výběrová soutěž. 
V mládežnických kategoriích jsou k startu v PP oprávnění: 

1. hráči, kteří se kvalifikují z turnajů mládeže pražských obvodů PTS podle rozpisu této soutěže, 
2. další hráči podle rozpisu soutěže (žebříčkové umístění určené rozpisem, volné karty PTS a 

pořadatele, nižší věková kategorie, vítězové předchozího ročníku….) 
3. Účast v turnajích PP dospělých se řídí SŘ a rozpisem soutěže. 

Vyhodnocení nominačního turnaje. 
Rozpisem PTS (respektive aktuální přílohou rozpisu) se v nominačním turnaji určí před jeho 
zahájením počet nominovaných hráčů podle kvót určených STÚ ČTS.
Kvóta je rozdělena na nominované dle umístění v přeboru a nominované udělením volné karty PTS.
Postup pro nominace 
Pořadí postupujících bude sestaveno z hracího plánu odshora (od vítěze) s vynecháním hráčů, kteří 
mají zaručenu přímou účast na MČR podle umístění na CŽ. 
Popsaný postup je schválen pro obecné použití v rámci PTS. 

1. Hráč (ka) musí o volnou kartu požádat písemně do data stanoveného rozpisem nominačního 
turnaje. Termín může být kromě toho také zveřejněn ve Zpravodaji PTS či na internetových 
stránkách PTS. Posuzují se jen žádosti, které jsou nejpozději v den termínu k dispozici 
sekretariátu PTS. 

2. Žádá-li o volnou kartu více hráčů, rozhoduje o jejím udělení trenérsko-metodická komise PTS.
PTS nemusí volnou kartu udělit. PTS neuděluje volnou kartu hráčům (kám) jiných oblastí. 
Rozhodující je registrace hráče v den nominace. 

3. Volnou kartu rozhodnutím PTS je možno udělit hráči (ce), který(á) se nominačního turnaje 
nezúčastnil: 

a. pro nemoc (řádně doloženou lékařskou zprávou s uvedením choroby), 

b. pro reprezentační povinnosti účastí na turnajích zařazených jako akce nadnárodních 
tenisových organizací a MČR

c. pro kolizi termínu s turnajem MČR jiné věkové kategorie
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d. pro zvláště vážné příčiny „vis major“ doložené písemným dokladem orgánů státní 

správy, 
e. jiné vážné příčiny podle posouzení komise sestavující nominaci. 

Sestavení seznamu náhradníků.
PTS nominuje pro případnou účast v celostátních turnajích náhradníky. 
Do seznamu náhradníků se dostanou hráči (ky) : 

1. postupem podle pořadí 
2. rozhodnutím PTS (volná karta). 

Do seznamu náhradníků může PTS udělit z určeného počtu 30% volných karet. 
Počet volných karet se zaokrouhluje na celá čísla směrem k vyššímu celému číslu.. 

Za správnost:

Ing. Pavel Saic, MBA, v. r.
předseda výkonného výboru PTS
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