
 

28.09.2022 

 

Vážení pořadatelé turnajů, vážené hráčky a hráči, 

v uplynulých dnech probíhala korespondenční diskuze Výkonného výboru ČTS na 

téma turnaje v zimní sezóně. Jak z hlediska pořadatelské rentability, tak z hlediska 

dostupnosti pro hráče. Diskuze se účastnili téměř všichni předsedové oblastních svazů a další 

členové VV ČTS. Názory byly skutečně různorodé. 

 Z diskuze vyplynulo doporučení STÚ ČTS, které se týká základních principů 

organizace turnajů pro nadcházející zimní sezónu a které Vám nyní dávám na vědomí. 

 

Vyjádření sportovního úseku ČTS ke způsobu hraní zimních turnajů 2022/2023 
 

Turnajové vklady  
C – max. 800,- Kč 
B – max. 900,- Kč 
A – max. 1000,- Kč 
 

Hra – hrát na 2 sady a 3 sada super-tiebreak se systémem NO LET. Hrát čtyřhry do 9 her (8:8 super-
tiebreak) systém NO LET a NO AD 
 

Klasifikace – přidělit body za prohrané 1. kolo ve dvouhře (body se získávají za pozici v hracím plánu 
do které byl hráč nalosován) 
 

 

Výše turnajových vkladů se týká věkových kategorií mládeže a jde o maximální 
možnou výši startovného. 

Hra na dvě vítězné sady ze tří, místo třetí sady supertiebreak a uplatnění pravidla NO 
LET, se týká dvouhry. U čtyřhry je doporučen jeden set do devíti her, za stavu 8:8 tiebreak a 
použití pravidel NO LET a NO AD. Doporučení je vedeno snahou urychlit utkání a snížit tak 
počet hodin potřebných k sehrání turnaje. Uzná-li však pořadatel, že zkracovat utkání 
nepotřebuje, může zvolit původní formát hry. Způsob hry však musí být uveden 
v dostatečném předstihu. 

Novinka v klasifikaci má přispět k vyšší motivaci hráček a hráčů k účasti na turnajích. 
Týká se pouze dvouhry a pouze nadcházející zimní sezóny. Pořadí v horní části žebříčků tímto 
„rozdáním“ malých bodů nebude ovlivněno. 

Vím, že z ekonomického hlediska budou turnaje pro řadu pořadatelů na hraně a leckdy 
i za hranou a pro účastníky budou turnaje finančně náročnější, přesto věřím, že bude dostatek 
turnajů pro mládež i dospělé, a toto, doufejme, že výjimečné, období překonáme.  

Prosím zástupce klubů, aby laskavě informaci postoupili hráčům ve svých klubech. 

 

S pozdravem, 

      Pavel Saic, předseda PTS 


