
 
 

Přebor Prahy seniorů v tenise 2022 
 

Datum: 16. – 18. září 2022  

 

Pořadatel: TJ Solidarita Praha 10 

 

Místo:  Tenisový areál TJ Solidarita, ul. Pod strání 3124/7a, Praha 10 

 

Doprava: Metro A konečná stanice Skalka, 5 min. zpět směr k centru šikmo z kopce. 

 

Přihlášky: do úterý 13.9.2021      E-mail ingvlasak@seznam.cz, výjimečně tel. 

                       607 108 992, udat jméno, ročník, oddíl a event. umístění na VCS apod. 

  Turnaj je určen pro hráčky a hráče z Prahy . 

 

Kategorie: ženy: Ž40+ (40-49 let), Ž50+ (50let a starší) 

muži: M40+ (40-49 let), M50+ (50-59 let), M60+ (60-69 let),  

          M70+ (70 let a starší). 

Podle počasí, účasti a zájmu budou vyhlášeny čtyřhry žen, mužů či mixy. 

Pořadatel si vyhrazuje právo podle přihlášek upravit kategorie. 

 

Zahájení pouze z přítomných 

a losování: ženy 50 let a starší a muži 60 let a starší – v pátek 16.9. 22 v 8:30 hodin, 

  ženy a muži mladší – v pátek 16. 9. 22 ve 14:00 hodin. 

 

Míče:  Wilson zajistí PTS. 

 

Vklady: dvouhra 300,- Kč za osobu, čtyřhra 300,- Kč za pár. 

 

Předpis: hraje se podle platných pravidel tenisu a soutěžního řádu.  

Při hře ve skupině pořadí hráčů v případě rovnosti bodů dvou hráčů  pořadí 

určuje vzájemný zápas. V případě rovnosti bodů více jak dvou hráčů ve 

skupině bude uplatněno pravidlo o celkovém skóre (čl.136 SŘ pro družstva) 

 

Způsob hry: bude stanoven dle počtu účastníků v jednotlivých kategoriích před losováním. 

 

Ceny: pro vítěze, finalisty a semifinalisty všech kategorií budou zajištěny poháry 

 

Rozhodování: hraje se bez rozhodčího, nebo s dobrovolným rozhodčím. 

 

Ředitel: člen TO TJ Solidarita Praha Ing. Radomír Bartoň, tel. 603 214 585 

 

Vrchní rozhodčí: člen TJ Solidarita Praha Ing. Petr Vlasák, tel. 607 108 992 

 

Patronát: předseda PTS a předseda seniorské komise PTS Ing.Pavel Saic MBA, tel. 

604 987 733 

 

Zdravotník:   Ing. Petr Vlasák 

 

                 

V Praze dne 15.8.2022                 za VV PTS Pavel Saic v.r. 
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