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PRAŽSKÝ TENISOVÝ SVAZ VYPISUJE SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ 

 

OBLASTNÍ PŘEBOR MLÁDEŽE JEDNOTLIVCŮ S KVALIFIKACÍ 

NA OTEVŘENÝCH DVORCÍCH PRAHA 2021 

COVID VERZE PLATNÁ PRO KATEGORII DOROST A MLADŠÍ ŽACTVO 

 

 

 

A. Všeobecná ustanovení 

1. Pořadatel 

Pražský tenisový svaz (dále PTS), Mezi Sklady 107/3, 140 00 Praha 4 – Krč 

2. Řídící soutěže: 

Sportovně technická komise PTS (STK). 

3. Vedoucí soutěže: 

Ladislav Klein, předseda STK, tel.: 777 922 394, 222 333 422, 

4. Administrace: 

Ivan Vyvadil, tel 601026050, e-mail INFO@WEBTENIS.CZ, sekretariát PTS,  

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

5. Název soutěže, 

Oblastní přebor jednotlivců Praha 2021 na otevřených dvorcích (PP) 

 Dorostu s kvalifikací 

 Staršího žactva s kvalifikací 

 Mladšího žactva 

 Kvalifikaci na Oblastní přebor MŽ 

 Kvalifikaci na Oblastní přebor MŽ pro ročník 2011 

 

 

 

 

 

http://www.amersports.cz/
https://www.o2tvsport.cz/stitek/o2-tv-tenis/
mailto:INFO@WEBTENIS.CZ
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6. Datum konání 

Soutěž je složena z turnajů jednotlivých věkových kategorií (VK): 

Kategorie Datum 

kvalifikace 

Počet do 

Q 

Prezence 

kvalifikace 

Hlavní 

soutěž 

Počet do HS 

(NVK,VK,Q) 

Prezence hlavní 

soutěže 

Dorostenci 21. 5. 21 32 Čtvrtek do 17,00  22. – 25. 5.  48  

6+6+8 

Pátek do 17,00 

Dorostenky    22. – 25. 5.  64 

11+8+0 

Pátek do 17,00 

Starší žáci 11. 6. 21 32 Čtvrtek do 17,00  12. – 15. 6. 48  

6+6+8 

Pátek do 17,00 

Starší žákyně 11. 6. 21 32 Čtvrtek do 17,00  12. – 15. 6. 40 

5+4+8 

Pátek do 17,00 

Mladší žáci 22. 5. 21 32 Pátek do 17,00 23. – 26. 5. 48 

6 VK+8Q 

Sobota do 

17,00 

Mladší žákyně 21. 5. 21 32 Čtvrtek do 

18,00 

22. – 25. 5.  48 

6 VK+8Q 

Pátek do 18,00 

Kvalifikace MŽ 

CH 
24. – 25. 4. 64 Pátek 17,00    

Kvalifikace MŽ 

D 
24. – 25. 4. 64 Pátek 17,00    

Kvalifikace 2011 

H 
17. – 18. 4.  Open Pátek 17,00    

Kvalifikace 2011 

D 
17. – 18. 4. Open Pátek 17.00    

 

7. Místo konání, pořadatelé turnajů 

Technickým uspořádáním turnajů jsou pověřeny kluby PTS. 

 Mladší žáci  TK Sparta Praha  Za Císařským mlýnem, P-7 

 Mladší žákyně TK HAMR   K Vodě 3200/3, P-10 

 Starší žáci  TK Konstruktiva  Mezi Sklady 107, P-4 

 Starší žákyně  LOB Bohnice   Bukolská 843/2a, P-8 

 Dorostenci  I. ČLTK Praha  Ostrov Štvanice 38 

 Dorostenky  SK Aritma Praha:  Nad lávkou 672/5, Praha 6 

 Kvalifikace MŽ CH SK HAMR       K Vodě 3200/3, Praha 10 

 Kvalifikace MŽ D SK HAMR   K Vodě 3200/3, Praha 10 

 Kvalifikace 2011 TK Horní Měcholupy  Hornoměcholupská 564/105, P-10 

8. Povrch, počet dvorců 

Turnaje se konají na dvorcích pod otevřeným nebem. Všechny dvorce, na nichž se turnaj koná, 

musí mít stejný povrch. Stanovený povrch je antuka. Přeložení zápasu na dvorec s jiným 

povrchem je možné jen se schválením vrchního rozhodčího. 

http://www.amersports.cz/
http://www.cltk.cz/home/?page_id=712
http://www.tenisservis.cz/


  

 

str. 3 

Mladší žáci   TK Sparta   9 dvorců 

Mladší žákyně  SK HAMR   10 dvorců 

Starší žáci        TK Konstruktiva        10  dvorců 

Starší žákyně    LOB Bohnice            10 dvorců 

Dorostenci  I. ČLTK Praha    8 dvorců 

Dorostenky  SK Aritma Praha:    9 dvorců 

MŽ Q  CH  SK HAMR                   10 dvorců 

MŽ Q D  SK HAMR                   10  dvorců 

MŽ Q CH+ D 2011 TK Horní Měcholupy  6 um.antuka 

9. Ředitelství, rozhodčí 

a) Ředitelství s obsazením nutných funkcí zajišťuje klub pověřený technickým uspořádáním 

turnaje v souladu s ustanovením čl. 46 Soutěžního řádu ČTS (SŘ). Personální obsazení 

funkcí ředitelství musí být vyvěšeno po dobu konání turnaje na informační tabuli s údajem 

o spojení na zdravotníka. 

b) Rozhodčí jsou delegováni Komisí rozhodčích PTS (kontakt I. Vyvadil, tel.: 603 730 849, 

email: i.vyvadil@gmail.com ).  

Kategorie Pořadatel Ředitel turnaje Vrchní rozhodčí E-mail Telefon

ml. žáci TK Sparta Praha Ing.Leona Lásková Radka Bobková  l.laskova@tkspartapraha.cz 776 731 202

ml. žákyně SK HAMR Ladislav Havelka Pavel Křivánek krivanek@hamrsport.c z 731 690 941

st. žáci TK Konstruktiva Pavel Saic Jiří Krejčí turnaj@tkk.cz 604 987 733

st. žákyně LOB Bohnice Mgr. Jiří Knížek  M. Gallo jklob@seznam.cz 775 733 784

dorostenci I.ČLTK Praha Petr Vaníček Ivan Vyvadil pevanicek@seznam.cz 739 220 233

dorostenky SK Aritma Praha Ivan Petr Jitka Kleisnerová tenisservis@seznam.cz 777 761 192

Q MŽ CH SK HAMR Ladislav Havelka Pavel Křivánek krivanek@hamrsport.c z 731 690 941

Q MŽ D SK HAMR Ladislav Havelka Pavel Křivánek krivanek@hamrsport.c z 731 690 941

Q MŽ 11 TK H. Měcholupy Václav Duda Jana Strnisková info@tenisduda.cz 777 922 391

 
Tabulka 1 Kontakty na pořadatele 

10. Přihlášky, startující 

a) Každý startující se musí prokázat platným testem, potvrzením o očkování či 

potvrzením o prodělaném onemocnění Covid 19 dle vládních předpisů v době 

konání akce platných – viz dopis předsedy PTS ze dne 18. 5. 21 

http://www.prazsky.cztenis.cz/?p=6727 
b) Startovat mohou pouze hráči s českým státním občanstvím. 

c) Na každém turnaji mají právo startovat řádně přihlášení hráči(ky), registrovaní v pražských 

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

2021 včetně. 

d) Přihláška do soutěže se přijímá prostřednictvím Informačního systému ČTS (IS ČTS). 

e) Z kvalifikace postupují do turnaje PP počty dle níže uvedené tabulky. Náhradníci 

kvalifikantů(ek) se řadí dle umístění v kvalifikaci s tím, že u hráčů(ek) umístěných ve 

stejném kvalifikačním kole rozhoduje CŽ 2020 s výjimkou ročníku 2011, kde rozhoduje 

neoficiální žebříček po zimní sezóně.  

f) U kvalifikací hraných těsně před PP se volná místa v HS doplňují  systémem Lucky 

Loserů 

http://www.amersports.cz/
mailto:i.vyvadil@gmail.com
http://www.prazsky.cztenis.cz/?p=6727
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g) Počty startujících hráčů a hráček včetně kvalifikantů(ek), nižší věkové kategorie, volných 

karet pořadatele turnaje a PTS jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

PTS Pořadatel

Ml. žáci 48 34 0 4 4 4 2

Ml. žákyně 48 34 0 4 4 4 2

St. žáci 48 28 6 0 8 4 2

St. žákyně 40 23 5 0 8 3 1

Dorostenci 48 28 6 0 8 4 2

Dorostenky 64 45 11 0 0 5 3

VK
Kategorie

Počet 

účastníků

Přímý postup 

(předpoklad)

Mladší věková 

kategorie

Kvalifikace z 

ročníku 2011
Kvalifikace

Tabulka 2- Počet účastníků 

h) Pokud se nenaplní přepokládaný počet hráčů(ek), tedy nepřihlásí-li se plánovaný počet, je 

startovní listina doplněna o další hráče z turnaje QPP podle části A bodu 10 odst. e) tohoto 

rozpisu. 

i) Pro turnaje, přihlašování a přijímání platí termíny a pravidla, kterými se podle SŘ řídí IS 

ČTS, nestanoví-li tento rozpis jinak. 

j) Vedoucí soutěže (Ladislav Klein) před termínem konání turnaje připraví seznam 

startujících pro prezentaci tím, že provede kontrolu seznamu přihlášených v IS ČTS, vyřadí 

přihlášené, kteří neodpovídají podmínkám rozpisu a obsadí rezervovaná místa: nižší VK, 

volných karet a do předepsaného stavu doplní místa kvalifikanty z QPP. 

k) Stanovený počet hráčů nesmí být překročen. 

l) Kvalifikace ročníku 2011 se nasazuje podle Celostátního žebříčku po zimě 2021 

11. Vklady 

Od každého hráče(ky) 400,- Kč ve prospěch klubu pověřeného technickým uspořádáním 

turnaje, v kvalifikaci 300,- Kč 

12. Postup na Mistrovství České republiky 2021 (MČR) 

Nominace PTS. PP je nominační turnaj tenisové oblasti Praha pro postup na MČR ve všech 

věkových kategoriích. Postoupí hráči(ky) podle kvót přidělených PTS Českým tenisovým 

svazem. Jmenovitou nominaci provede PTS a předá sportovně technickému úseku ČTS. 

Nominace se řídí pravidly „Postup hráčů oblasti Praha do celostátních soutěží“ podle Předpisu 

PTS http://www.prazsky.cztenis.cz/?attachment_id=5205 V rámci nominace navrhují STK 

společně s TMK volnou(né) kartu(y) PTS. Jejich návrh schvaluje předseda PTS. Nominační 

kola turnajů jsou vyhlášena přílohou rozpisu turnaje podle přidělených kvót a vyvěšena v 

místech konání turnajů. Nominovaní hráči, kteří jsou oprávněni k přihlášce na MČR, jsou 

individuálně vyrozuměni prostřednictvím kontaktní osoby klubu. Změní-li hráč, který je 

nominován z kvóty tenisové oblasti Praha svou registraci tak, že před konáním turnaje MČR 

přestoupí do klubu mimo oblast Praha, může být jeho nominace na MČR rozhodnutím orgánu 

PTS zrušena. 

http://www.amersports.cz/
http://www.prazsky.cztenis.cz/?attachment_id=5205
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B. Technická ustanovení 

1. Předpis 

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

rozpisu, vše ve znění platném k datu zahájení soutěže. Pro počítání stavu v zápase, hře 

a sadě se užívá počítání podle http://www.prazsky.cztenis.cz/?attachment_id=5214 

„Závazný předpis PTS pro počítání stavu v zápase“. Je zveřejněn na 

www.prazsky.cztenis.cz /Stránky/ Předpisy PTS). 

b) Dvouhra se hraje se s výhodami na dva vítězné sety, za stavu 6 : 6 v každém setu se hraje 

tie-break (do sedmi bodů). 

c) Kvalifikace dvouhry se hraje na dva vítězné sety, za stavu 6 : 6 tiebreak do 7 bodů, třetí, 

rozhodující sada se hraje jako super tie break do 10. 

d) Čtyřhra se hraje se na dva vítězné sety. Užívá se počítání „no – add“. První dva sety se 

hrají s tie-breakem za stavu 6 : 6. Místo třetího setu se hraje hra „super tie-break“(do deseti 

bodů s rozdílem dvou bodů od stavu 9 : 9). 

e) Hráči a hráčky jsou povinni odehrát maximálně tři zápasy za den, z toho dvě dvouhry, 

pokud nedojde k mimořádným podmínkám (počasí). 

2. Disciplíny 

a) Dvouhra a čtyřhra dorostu a žactva, chlapců a dívek. Přihlášky a losování čtyřhry musí 

proběhnout první hrací den turnaje. Maximální počet dvojic přijatých pro čtyřhru v 

každém turnaji se rovná polovině počtu hráčů nastupujících do dvouhry. Přednost při 

přijímání hráčů pro čtyřhru mají hráči přijatí do dvouhry. Součet BH hráčů, resp. součet 

CŽ 2016, jsou kritéria pro přijímání jinak sestavených dvojic hráčů. Čtyřhry se mohou 

zúčastnit i hráči, kteří nehrají dvouhru. Musí splnit povinnosti dle tohoto rozpisu. 

b) Čtyřhra, pokud se nerozvolní hygienická opatření a neotevřou se prostory šaten, sprch atd,, 

nebude vypsána 

3. Oprávnění ke startu 

a) Oprávnění ke startu prokáže hráč(ka) při prezenci. Posouzení oprávněnosti se provádí 

postupem podle čl. 62 SŘ. 

b) Každý startující se musí prokázat platným testem na Covid 19, případně potvrzením o 

očkování či potvrzením o prodělaném onemocnění Covid 19, podle vládních předpisů, 

platných v době konání soutěže. 

4. Společná ustanovení 

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

zachování principů, instrukcí, požadavků a ustanovení prováděcího předpisu k čl. 32 SŘ 

„Manuál pro hru bez hlavního rozhodčího“. V turnajích je dovoleno hrát zápasy při umělém 

osvětlení. Hra při umělém osvětlení se považuje za normální prodloužení doby zápasu. 

http://www.amersports.cz/
http://www.prazsky.cztenis.cz/?attachment_id=5214%20
http://www.prazsky.cztenis.cz/
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5. Míče 

Soutěž se hraje s míči Wilson US Open, na každý zápas dvouhry tři nové míče. V zápasech 

dvouhry dorostu se od čtvrtfinále na třetí sadu dávají nové míče. Čtyřhra se hraje do čtvrtfinále 

s jednou hranými míči, dále od semifinále tři nové míče. Pokud vrchní rozhodčí rozhodne, 

můžou se i zápasy do čtvrtfinále hrát s novými míči. 

6. Ceny 

Vítěz každé disciplíny ve všech VK získává titul „Přeborník tenisové oblasti Praha 2021, 

jednotlivci na otevřených dvorcích“. Upomínkové a věcné ceny hráčům od semifinále dvouhry 

a ve finále čtyřhry poskytuje PTS. Věcné ceny jsou sportovní potřeby značky Wilson. 

C. Organizační a závěrečná ustanovení 

1. Přihlášky hráčů na MČR.  

Na MČR se přihlašují sami hráči prostřednictvím IS. Platné jsou pouze přihlášky hráčů, kteří 

jsou k přihlášce oprávněni podle svého postavení v CZ 2016 (viz. Prováděcí předpis k článku 

4 SŘ, kap.2, odst. b), bod A)) a hráči nominovaní PTS v rozsahu kvóty přidělené PTS z ČTS a 

podle části A. odst. 12. tohoto rozpisu. 

2. Organizační záležitosti 

a) V posledním týdnu před konáním turnaje se, po telefonické výzvě administrátora 

soutěže (Ivan Vyvadil), dostaví zástupci pořadatele turnajů na sekretariát PTS, areál TK 

Konstruktiva, kancelář 10, Mezi Sklady 103/7, Praha 4 - Krč, kde obdrží míče, ceny, 

dodatek rozpisu (přehled kvót a nominačních počtů pro MČR 2021) a organizační 

pokyny.  

b) Na požádání je klub pověřený technickým uspořádáním turnaje povinen umístit na 

dvorcích po dobu konání turnaje plošnou reklamu (např. plachtu) pro značku Wilson, 

značku oficiálního míče PTS, logo hlavního města Prahy a reklamu PTS.  

c) Ředitelé turnajů zadají výsledky turnaje do IS ČTS nejpozději čtyřicet osm hodin po 

skončení posledního zápasu turnaje. Je však žádoucí, aby pořadatelé zadávali výsledky 

průběžně. 

d) Pokud bude zajištěn na akci on line scoring, udržovat jej funkční po celou dobu konání 

akce. 

e) Po celou dobu konání akce platí podmínky uvedené na 

http://www.prazsky.cztenis.cz/?p=6727 

 

 

Ladislav Klein               PTS na facebooku            Pavel Saic 

předseda STK PTS        předseda PTS 

 

 

V Praze dne 18. května 2021 

http://www.amersports.cz/
https://www.facebook.com/prazsky.cztenis.cz/?fref=ts
http://www.prazsky.cztenis.cz/?p=6727

