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PRAŽSKÝ TENISOVÝ SVAZ VYPISUJE SOUTĚŽ 
 

PŘEBOR PRAHY JEDNOTLIVCŮ V BABY-TENISU 

NA KRYTÝCH DVORCÍCH 2019 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Pořadatel, řízení soutěže. 

a. Pořadatel: 

Pražský tenisový svaz (PTS).      

b. Řízení soutěže:      

Sportovně technická komise PTS (STK),  

c. Vedoucí soutěže: 

Mgr. Jan Zlesák, člen STK, odpovědný za kategorii baby-tenis, tel.: 608 774 195, 

e-mail zlesakj@upcmail.cz . 

d. Administrace  

Ivan Vyvadil, tel 774 712 912, e-mail prazsky@cztenis.cz, sekretariát PTS,  

areál TK Konstruktiva, Mezi sklady 107/3, Praha 4 – Krč. 

2. Název soutěže, věková kategorie, technické uspořádání, datum konání, prezence 

hráčů(ek). 

a. Název: 

Přebor Prahy jednotlivců v baby-tenisu na krytých dvorcích 2019. 

b. Technické uspořádání soutěže: 

Uspořádáním turnaje je pověřen klub: SK HAMR, z.s. 

c. Věková kategorie (VK): 

Soutěž se vypisuje pro hráče a hráčky VK děti, hrající baby tenis, rok narození 2011 

a 2010. Soutěž hrají společně chlapci a dívky. Soutěže se mohou zúčastnit i mladší děti. 

d. Místo konání: 

SK HAMR, Záběhlická ulice, Praha 10, GPS souřadnice: 50°3'15.947"N, 

14°29'10.008"E 

Kontakt: Pavel Křivánek, +420 731690941, pavel.krivanek@hamrsport.cz 
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e. Datum konání. 

Soutěž je zahájena prezencí v sobotu, 2. března 2019 a bude ukončena nejpozději  

v neděli 3. března 2019. 

f. Prezentace účastníků. 

V sobotu 2. 3. 2019 osobně na místě do 8.30. Losování proběhne následně a začátek 

zápasů v 9.00. 

3. Ředitelství. 

Klub pověřený uspořádáním turnaje jmenuje ředitele turnaje a zdravotníka v souladu 

s ustanovením článku 46 Soutěžního řádu ČTS (SŘ). Personální obsazení funkcí 

ředitelství bude vyvěšeno na informační tabuli turnaje s údajem o spojení na 

zdravotníka. 

Vrchního rozhodčího deleguje Komise rozhodčích PTS. Může delegovat i asistenty 

vrchního rozhodčího, kteří budou dle jeho rozhodnutí působit jako hlavní rozhodčí či 

stand-by rozhodčí. 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 rozhodčí je hrazena PTS. 

4. Přihlášky, startující. 

Startovat mohou pouze hráči s českým státním občanstvím registrovaní v pražských 

klubech. 

Soutěž je otevřená pro hráče a hráčky přihlášené k turnaji přes Informační systém ČTS 

(IS ČTS). K soutěži bude přijato nejvíce 64 účastníků (hráči a hráčky) v pořadí podle 

termínu, v němž se k účasti na turnaji přihlásili na IS ČTS. Ředitelství turnaje může 

zvýšit počet přijatých hráčů(ek) za předpokladu, že dodrží podmínky Předpisu PTS  

P – 17/07. 

5. Vklad. 

300 Kč ve prospěch klubu pověřeného technickým pořádáním soutěže. 

6. Soutěž, herní systém. 

Soutěž je vypsána jako jednorázový turnaj, v němž hrají v hlavním poli společně chlapci 

a dívky. Hraje se vyřazovacím systémem na jednu porážku (pavouk). Hráči a hráčky, 

kteří prohrají své první utkání v turnaji, se mohou přihlásit do turnaje útěchy, která bude 

vylosována po sehrání posledního utkání prvního kola. Turnaj útěchy bude hrán rovněž 

vyřazovacím systémem na jednu porážku. 

 

 

 

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ. 
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1. Předpis, počítání stavu 

Soutěž se hraje podle pravidel baby-tenisu, zveřejněných na oficiálních stránkách ČTS 

www.cztenis.cz platných k datu zahájení turnaje. Počítání stavu: Dvouhra se hraje (s 

výhodami) na dvě vítězné sady s tím, že každá sada začíná stavem her 2:2. Sada se 

dohrává standardním způsobem, za stavu her 6:6 tedy rozhoduje o vítězi sady „tie-

break“ (do 7 bodů. V případě stavu sad 1:1 se hraje rozhodující sada jako „super tie-

break“ (do 10 bodů). 

2. Povrch, počet dvorců. 

Turnaj se hraje na antukových dvorcích. Počet dvorců je 10, v případě potřeby se počet 

dvorců může navýšit. 

3. Míče. 

Míče pomalejší o 25 % než běžný tenisový míč, zelená verse ITF. Značka Wilson typ 

Starter Play. 

4. Disciplíny. 

Hraje se dvouhra. O případném konání čtyřhry rozhodne ředitelství turnaje nejpozději 

do 12 hod prvního hracího dne. 

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. 

1. Tituly a trofeje 

Vítěz získá titul „Přeborník Prahy pro rok 2019 jednotlivců v baby-tenisu na krytých 

dvorcích“. Může být nominován(a) k reprezentaci tenisové oblasti Praha na 

eventuálních soutěžích vyššího typu. 

Vítěz, poražený finalista a semifinalisté obdrží trofej (pohár, rsp. medaili) a věcné ceny. 

2. Námitky 

Námitky v průběhu turnaje se uplatňují v souladu s ustanoveními SŘ. 

Záležitosti, které neřeší tento rozpis, se řeší v souladu se SŘ. 

 

   Ladislav Klein          Pavel Saic 

předseda STK PTS        předseda PTS 

V Praze dne 30. ledna 2019 

http://www.minitenis.cz/pravidla

