
   

 

str. 1             OFICIÁLNÍ MÍČ PTS 

PRAŽSKÝ TENISOVÝ SVAZ VYPISUJE SOUTĚŽ 

 

KVALIFIKACE PŘEBORŮ MLÁDEŽE TENISOVÉ OBLASTI PRAHA 2018, 

JEDNOTLIVCI NA OTEVŘENÝCH DVORCÍCH. 

 

A. Všeobecná ustanovení 

a. Soutěž, pořadatel soutěže, termíny, pořadatel turnaje 

1. Soutěž je pořádána jako kvalifikace pro účast na Přeboru tenisové oblasti Praha 2018, 

jednotlivci na otevřených dvorcích (KPP). 

2. Soutěž je složena z turnajů jednotlivých věkových kategorií (VK). Pořadatelem soutěže 

je Pražský tenisový svaz (PTS). 

3. Řídícím orgánem soutěže je Sportovně-technická komise PTS (STK PTS). Prostředkem 

řízení soutěže je Informační systém Českého tenisového svazu na jeho internetové 

stránce www.cztenis.cz (IS ČTS). 

4. Technickým uspořádáním turnaje – pořadatelem turnaje, je pověřen tenisový klub. 

Jednotliví pořadatelé: 

 

b. Vedoucí soutěže  

Ladislav Klein, předseda STK PTS, mail: ladislav.klein@cztenis.cz, 

Ivan Vyvadil, sekretariát PTS Mezi Sklady 107/3, Praha 4, tel.: 601 026 050 

c. Název turnaje, věkové kategorie 

Název. 

Kvalifikace Přeboru tenisové oblasti Praha 2018, jednotlivci na otevřených dvorcích (QPP), 

v termínové listině ČTS uveden jako „Kvalifikace na Oblastní Přebor“. 

 dorostu 

 staršího žactva 

 mladšího žactva. 

 ročníku 2008. 

Turnaje 

Turnaje se pořádají v souladu s ustanoveními článku 52 Soutěžního řádu ČTS (SŘ) pro 

kategorii mladších žáků, mladších žákyň, starších žáků a žákyň, dorostenců a dorostenek jako 

samostatné turnaje v termínu od 21. 4. 2018, u kategorie ročníku 2008 v termínu od 14. 4. 

2018. 

Počet 

účastníků
Termín Pořadatel turnaje Ředitel turnaje Vrchní rozhodčí Zdravotník Datum prezence Čas prez.

open 21.-24.4.2018 SK HAMR, z.s. Ladislav Havelka Pavel Křivánek Pavel Křivánek 20.04.2018 18:00

open 21.-24.4.2018 SK HAMR, z.s. Ladislav Havelka Pavel Křivánek Pavel Křivánek 20.04.2018 18:00

open 21.-24.4.2018 TJ Spoje Alena Poletínová Eva Kazdová Olexandra Berezyuk 20.04.2018 18:00

open 21.-24.4.2018 TJ Spoje Alena Poletínová Eva Kazdová Olexandra Berezyuk 20.04.2018 18:00

open 14. - 16. 4. 18 TK Horní Měcholupy Václav Duda Mgr. Jana Strnisková Mgr. Jana Strnisková 13.04.2018 18:00

open 14. - 16. 4. 18 TK Horní Měcholupy Václav Duda Mgr. Jana Strnisková Mgr. Jana Strnisková 13.04.2018 18:00

open 21.-24.4.2018 Lob S.A. Bohnice zs Michal Gallo Jiří Knížek Michal Gallo 20.04.2018 18:00

open 21.-24.4.2018 Lob S.A. Bohnice zs Michal Gallo Jiří Knížek Michal Gallo 20.04.2018 18:00

https://www.o2.cz/osobni/televize/
https://www.o2.cz/osobni/televize/
http://www.cztenis.cz/


   

 

str. 2             OFICIÁLNÍ MÍČ PTS 

Věkové kategorie.  

QPP jsou pořádány jako turnaje jednotlivců ve dvouhře pro chlapce a dívky 

 dorost (ročníky 2000 a mladší)  

 starší žactvo (ročníky 2005 a mladší) 

 mladší žactvo (ročníky 2006-2008) 

 kvalifikace pro ročník 2008 

d.  Ředitelství turnaje, rozhodčí 

Ředitelství s obsazením nutných funkcí zajišťuje pořadatel turnaje v souladu s ustanovením 

čl. 46 SŘ ČTS. Personální obsazení funkcí ředitelství musí být vyvěšeno na informační tabuli 

turnaje s údajem o spojení na zdravotníka turnaje. 

Vrchního rozhodčího deleguje Komise rozhodčích PTS (KR). Delegaci vrchního rozhodčího 

vyžádá pořadatel turnaje nejpozději 14 dní před termínem turnaje u KR (kontakt: Ivan 

Vyvadil, tel.: 603 730 849, email: rozhodci.praha@seznam.cz). Odměnu vrchnímu 

rozhodčímu hradí klub pověřený technickým uspořádáním turnaje podle předpisu PTS P 

11/06 v hodinové sazbě 100 Kč/hod, v maximální denní výši 1000 Kč funkce + 100 Kč 

náhrada cestovného. Komise rozhodčích PTS může delegovat i asistenta vrchního rozhodčího 

(70 Kč/hod, 700 Kč/den, 100 Kč cestovné). Odměna asistenta rozhodčího je hrazena PTS. 

e. Povrch 

Turnaje se konají na dvorcích pod otevřeným nebem. Dvorce, na nichž se turnaje konají, mají 

antukový povrch s výjimkou turnaje ročníku 2008, který se hraje na povrchu Classic clay – 

umělá antuka. Přeložení zápasu na krytý dvorec, případně dvorec s jiným povrchem je možné 

v případě nepříznivého počasí a se schválením vrchního rozhodčího. 

f. Startující, přihlášky 

1. Na turnajích startují jen hráči s českým státním občanstvím. 

2. Na každém turnaji mohou startovat hráči(ky), kteří mají v Celostátním žebříčku 

ČTS 2017 horší umístění než:  

 v kategorii mladších žáků 275 

 v kategorii mladších žákyň 238 

 v kategorii starších žáků 178 

 v kategorii starších žákyň 150 

 v kategorii dorostenců 152 

 v kategorii dorostenek 097 

3. Hráči musí být registrováni v klubech s uhrazenou kolektivní registrací do roku 

2018 včetně. 

4. Počet hráčů na jednotlivém turnaji není omezen. Do turnaje budou přijati všichni 

prezentovaní hráči(ky) vyhovující článkům bodu f. 

5. Přihláška do soutěže se přijímá prostřednictvím IS. Pro turnaj, přihlašování, 

přijímání hráčů(ek) a ohlašování výsledků platí termíny a pravidla, kterými se podle 

článků 48, 49, 52, 53 SŘ řídí IS ČTS. 

https://www.o2.cz/osobni/televize/
mailto:rozhodci.praha@seznam.cz
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6. Vedoucí soutěže nejdříve osm dní před termínem konání turnaje připraví seznam 

pro prezenci tím, že provede kontrolu seznamu přihlášených podle IS ČTS a vyřadí 

přihlášené, kteří v tomto termínu neodpovídají podmínkám rozpisu. 

g. Adresy dvorců klubů pověřených uspořádáním turnajů: 

SK HAMR, z.s. K Vodě 3200/3 Praha 10

TJ SPOJE Praha Na Balkáně 812 Praha 3

TK Horní Měcholupy Hornoměcholupská 564 Praha 15

Lob S.A. Bohnice, zs Bukolská 843/2a Praha 8  

h. Vklady 

Každý hráč zaplatí při prezenci vklad 200 Kč ve prospěch klubu pověřeného pořádáním 

turnaje. 

B. Technická ustanovení  

a. Předpis 

1. Hraje se podle Pravidel tenisu (PT) z oficiálních stránek ČTS, SŘ a ustanovení tohoto 

rozpisu, vše ve znění platném k datu zahájení soutěže.  

2. Pro počítání stavu v zápase, hře a sadě se užívá počítání podle Předpisu PTS 

P - 16/14 „Závazný předpis PTS pro počítání stavu v zápase“. Je zveřejněn na webu 

PTS - Předpisy PTS. Dvouhra se hraje s výhodami na dvě vítězné sady. Za stavu 6 : 6 

v každé sadě se hraje tie-break. 

3. V soutěži kvalifikace ročníku 2008 pro účely nasazení bude zohledněno (použito) 

umístění hráčů a hráček z neoficiálního žebříčku ml. žactva ČTS po zimní sezóně 2018. 

b. Disciplíny  

Hraje se pouze dvouhra chlapců a dívek 

c. Oprávnění ke startu 

Oprávnění ke startu prokáže hráč(ka) při prezenci nejlépe Registračním průkazem ČTS. 

Posouzení oprávněnosti se provádí podle článku 62 SŘ. 

d. Postup na Přebory tenisové oblast Praha 2018, jednotlivci na otevřených dvorcích (PP) 

1. Soutěž KPP je kvalifikací pro PP. 

2. Do hlavního pole PP postupují z turnajů QPP čtyři hráči(ky), kteří v turnaji QPP 

postoupili do semifinále. Hlavní pole PP může být doplněno hráči z dalších 

postupových kol v závislosti na počtu přihlášených hráčů s přímým postupem na PP. 

3. Hráči(ky), kteří se účastnili KPP mají ve startovní listině pro PP přednost před 

hráči(ky), kteří se KPP nezúčastnili s výjimkou hráčů(ek), kteří mají na PP přímý 

postup, nebo mají přidělenou volnou kartu. 

4. Pořadí hráčů pro postup do PP v daném kole turnaje QPP určuje umístění hráče v CZ. 

5. Čtvrtfinalisté této předkvalifikace ročníku 2008 mají zaručen přímý postup do hlavní 

soutěže PP mladších žáků 

e. Míče 

Soutěž se hraje míči Wilson US Open. Míče zajišťuje PTS. 

https://www.o2.cz/osobni/televize/
http://www.prazsky.cztenis.cz/?page_id=220
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f. Ceny 

Finalisté a semifinalisté soutěže obdrží upomínkové ceny 

C. Závěrečná ustanovení 

1. V turnajích celé soutěže je povoleno rozhodování zápasů bez hlavního rozhodčího při 

zachování pravidel vyjádřených v prováděcím předpise k článku 32 SŘ „Manuál hry 

bez hlavního rozhodčího“. 

2. Pořadatelé turnajů zadávají do IS ČTS výsledky průběžně a řádně vyplněné hrací plány, 

musí být vyplněny v IS ČTS nejpozději v předepsaném termínu 48 hodin po skončení 

soutěže (článek 53 SŘ).  

3. Míče, poskytnuté na akci od PTS, obdrží pořadatelé jednotlivých turnajů na schůzce 

s vedoucím soutěže před zahájením turnaje. Schůzky probíhají individuálně, termín 

schůzky dle dohody pořadatele turnaje s vedoucím soutěže. 

4. Námitky v průběhu QPP se uplatňují v souladu s ustanoveními SŘ. 

Ladislav Klein,        Pavel Saic 

předseda STK PTS        předseda PTS 

https://www.o2.cz/osobni/televize/

