PRAŽSKÝ TENISOVÝ SVAZ VYPISUJE SOUTĚŽ
JEDNOTLIVCŮ
PŘEBOR PRAHY SENIORŮ 2017
NA OTEVŘENÝCH DVORCÍCH
Obsah
Všeobecná ustanovení ................................................................................ 2
1.1

Pořadatel soutěže: ........................................................................................................ 2

1.2

Řídící soutěže: ............................................................................................................. 2

1.3

Vedoucí soutěže:.......................................................................................................... 2

1.4

Administrace:............................................................................................................... 2

1.5

Název soutěže, složení soutěže:................................................................................... 2

1.6

Datum konání, prezence hráčů(ek): ............................................................................. 2

1.7

Místo konání, pořadatel turnaje: .................................................................................. 2

1.8

Povrch, počet dvorců: .................................................................................................. 2

1.9

Ředitelství, rozhodčí: ................................................................................................... 2

1.10

Přihlášky, startující: ................................................................................................. 3

1.11

Vklady: ..................................................................................................................... 3

Technická ustanovení ................................................................................ 3
2.1

Předpis: ........................................................................................................................ 3

2.2

Kategorie: .................................................................................................................... 4

2.3

Disciplíny: ................................................................................................................... 4

2.4

Oprávnění ke startu:..................................................................................................... 4

2.5

Rozhodování utkání: .................................................................................................... 4

2.6

Míče: ............................................................................................................................ 4

2.7

Ceny: ............................................................................................................................ 4

Organizační a závěrečná ustanovení ........................................................ 5

str. č. 1

rozpispreborseniori2017.docx

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1

Pořadatel soutěže:
Pražský tenisový svaz (dále PTS), Mezi Sklady 107/3, 140 00 Praha 4-Krč

1.2

Řídící soutěže:
Komise seniorského tenisu PTS (KST).

1.3

Vedoucí soutěže:
Pavel Saic, předseda seniorské komise PTS, tel.: 604 02 60 51.

1.4

Administrace:
Ivan Vyvadil, tel.: 774 712 912, e-mail: prazsky@cztenis.cz, sekretariát PTS, areál TK
Konstruktiva, Mezi Sklady 107/3, Praha 4-Krč.

1.5

Název soutěže, složení soutěže:
Přebor Prahy seniorů 2017 na otevřených dvorcích. Soutěž je složena z turnaje mužů
a turnaje žen.

1.6

Datum konání, prezence hráčů(ek):
1.6.1

Muži

13.-15.5.2017

prezence

12.5.2017 do 18:00 hod

1.6.2

Ženy

13.-15.5.2017

prezence

12.5.2017 do 18:00 hod

1.6.3

Způsob prezence

a) telefonicky na čísle 721 734 250 (též prostřednictvím SMS, která bude potvrzena)
b) mailem na tenis.pisecna@seznam.cz (zpráva bude potvrzena)
c) osobně v termínu dle budu 1.6
1.7

Místo konání, pořadatel turnaje:
Technickým uspořádáním turnajů je pověřen klub PTS
Kategorie

Muži
Ženy

1.8

Klub

TK Písečná

Adresa

K Sadu 590/1, Praha 8-Troja

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. Turnaje se hrají na
5 dvorcích.

1.9

Ředitelství, rozhodčí:
Ředitelství s obsazením nutných funkcí zajišťuje klub pověřený technickým uspořádáním
turnajů v soulu s ustanovením čl.46 Soutěžního řádu ČTS (SŘ). Personální obsazení
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funkcí ředitelství musí být vyvěšeno po dobu konání turnaje na informační tabuli
s údajem o spojení na zdravotníka.
Kat egorie

Klub

Ředit el t urnaje

Vrchní rozhodčí e-mail

T elefon

Muži
T K Písečná

Jakub Lenc

Lukáš Poláček

t enis.pisecna@seznam.cz

721 734 250

Ženy

1.10 Přihlášky, startující:
a) Startovat mohou pouze hráči s českým státním občanstvím.
b) Hráči musí mít bydliště na území pražské tenisové oblasti nebo musí být účastníky
soutěže družstev, kterou pořádá PTS, anebo musí být členy registrovaného klubu
v PTS.
c) Přihlášky do čtvrtka 11.5.2017 do 18.00 hod formou SMS na tel. 721734250 nebo
na e-mail tenis.pisecna@seznam.cz . Do přihlášky uvést jméno, ročník, klub
a event. umístění na VCS viz příloha č.1.
1.11 Vklady:
Od každého hráče 200,- Kč za účast ve dvouhře, 200,- Kč/pár při účasti ve čtyřhře, ve
prospěch klubu pověřeného technickým uspořádáním turnaje.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
2.1

Předpis:
2.1.1
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 Předpisu PTS – P-16/14 „Závazný předpis PTS pro
počítání stavu v zápase“. Je zveřejněn na http://www.prazsky.cztenis.cz/rozpisy.
2.1.2

Ustanovení tohoto rozpisu má vyšší právní sílu než SŘ.

2.1.3
Dvouhra se hraje s výhodami na 2 vítězné sety, za stavu 6:6 v každém setu se
hraje tie-break (do 7 bodů). Třetí set formou „Super tie-break“ (do 10 bodů s rozdílem
dvou bodů).
2.1.4
Čtyřhra se hraje na dva vítězné sety. Užívá se počítání „No-ad“. První dva sety
se hrají s tie-breakem za stavu 6:6. Třetí set formou „Super tie-break“ (do 10 bodů
s rozdílem dvou bodů).
2.1.5
Při počtu 6 a více přihlášených hráčů(ek) se hraje vyřazovacím způsobem
(pavouk).
2.1.6
Při počtu hráčů 5 a méně se hraje tabulka tzv. skupina každý s každým. Jsou
použity upravené Bergerovy tabulky viz příloha č. 2. Pravidla pro stanovení pořadí ve
skupině jsou uvedena v příloze č. 3.
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2.2

Kategorie:
2.2.1

Ženy: Ž35+, Ž40+, Ž50+, Ž60+ (60let a starší)

2.2.2

Muži: M35+, M40+, M50+, M60+, M70+ (70let a starší)

2.2.3
Ředitelství turnaje může na základě přihlášek upravit věkové rozpětí
jednotlivých kategorií, případně kategorie sloučit.
2.3

Disciplíny:
2.3.1

Dvouhra

2.3.2

Čtyřhra

2.3.3
Smíšená čtyřhra (pouze v případě zájmu, rozhodnutí o konání je kompetenci
ředitelství turnaje.
2.4

Oprávnění ke startu:
2.4.1
Oprávnění ke startu prokáže hráč(ka) při prezenci nebo nejpozději před
nástupem k utkání.
2.4.2

Oprávněnost se prokazuje dokladem vydaným některým správním orgánem ČR.

2.4.3
Vrchní rozhodčí nemusí postupovat dle tohoto článku v případě, že má za to, že
hráč(ka) je mu dostatečně známý(á).
2.5

Rozhodování utkání:
V turnajích celé soutěže je povoleno rozhodování zápasů bez hlavního rozhodčího při
zachování principu, instrukcí, požadavků a ustanovení prováděcího předpisu k čl.32
SŘ „Manuál pro hru bez hlavního rozhodčího“.

2.6

2.7

Míče:
2.6.1

Soutěž se hraje s míči Wilson, které zajistí PTS. Typ míče bude upřesněn.

2.6.2

Na každé utkání dvouhry tři nové míče.

2.6.3

Na každé utkání čtyřhry jednou hrané míče z dvouhry.

Ceny:
2.7.1
Věcné a upomínkové ceny pro semifinalisty jednotlivých kategorií dvouhry
zajistí PTS ve spolupráci s firmou Amersports ČR.
2.7.2
Věcné a upomínkové ceny pro vítěze jednotlivých kategorií čtyřhry zajistí PTS
ve spolupráci s firmou Amersports ČR.
2.7.3
XX+.
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ORGANIZAČNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Výsledky budou zveřejněny na stránkách PTS.
2) Informační služba je k dispozici na telefonu a e-mailu pořadatele.
3) V případě, že některou skutečnost tento rozpis neřeší, postupuje se analogicky
podle SŘ.

Ivan Vyvadil
Sekretář PTS
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Pavel Saic
V Praze dne 28. února 2017

Předseda PTS
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Vzor Přihlášky
PŘIHLÁŠKA NA PŘEBOR PRAHY SENIORŮ
NA OTEVŘENÝCH DVORCÍCH 2017
Přihláška se posílá mailem tenis.pisecna@seznam.cz
INFORMUJTE SE, ZDA NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT ELEKTRONICKY
601 02 50 60

Jméno:Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Příjmení:Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Rok narození:

Kategorie:

Žebříček ITF:

Žebříček VCS:

Klubová příslušnost:
Telefon:
E-mail:
Mám zájem hrát čtyřhru:

ano ☐

ne ☐

_________________
podpis

Příloha č. 1
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Upravené Bergerovy tabulky
pro soutěže hrané systémem „každý s každým“.
Pro 3 a 4 účastníky
1. kolo: 2-4 3-1
2. kolo: 4-3 1-2
3. kolo: 1-4 2-3
Pro 5 a 6 účastníků
1. kolo: 3-6 4-2 5-1
2. kolo: 6-5 1-4 2-3
3. kolo: 2-6 3-1 4-5
4. kolo: 6-4 5-3 1-2
5. kolo: 1-6 2-5 3-4
Pro 7 a 8 účastníků
1. kolo: 4-8 5-3 6-2 7-1
2. kolo: 8-7 1-6 2-5 3-4
3. kolo: 3-8 4-2 5-1 6-7
4. kolo: 8-6 7-5 1-4 2-3
5. kolo: 2-8 3-1 4-7 5-6
6. kolo: 8-5 6-4 7-3 1-2
7. kolo: 1-8 2-7 3-6 4-5
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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VE SKUPINĚ
Článek 1
Výsledek utkání se hodnotí takto:
a) vítězství – 2 body,
b) porážka na hřišti – 1 bod,
c) kontumační prohra – 0 bodů.
Článek 2
Při vyhlašování kontumačního výsledku
a) celého utkání se provinilému družstvu započítává porážka
ve všech zápasech v poměru 0:2 v sadách a 0:12
ve hrách,
b) jednotlivého zápasu se provinilému družstvu započítává
porážka v tomto zápase v poměru 0:2 v sadách
a 0:12 ve hrách s výjimkou případů podle čl. 131 bod
a), dojde-li k této skreči v průběhu rozehraného zápasu.
V takových případech se postupuje v souladu
s čl. 127.
Článek 3
Dojde-li k vyhlášení kontumačního výsledku utkání
z viny obou družstev, hodnotí se u obou družstev výsledek
tohoto utkání jako kontumační prohra podle ustanovení
čl. 132 a 133.
Při vyhlášení kontumačního výsledku zápasu z viny
obou družstev se postupuje stejně jako při oboustranném
vzdání podle čl. 127.
Článek 4
Vítězem soutěže nebo její skupiny se stává družstvo,
které ve schválených utkáních získalo nejvyšší počet bodů
podle čl. 132.
Článek 5
V případě, že dvě nebo více družstev získalo podle čl.
132 stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí celkové
skóre (body, sady, hry).
V případě shodného skóre rozhoduje pomocná tabulka
pouze z výsledků vzájemných utkání těchto družstev.
V této tabulce jsou postupně rozhodující následující
ukazatele:
– počet dosažených bodů ze vzájemných utkání,
– rozdíl vyhraných a prohraných zápasů ze vzájemných
utkání,
– rozdíl vyhraných a prohraných sad ze vzájemných utkání,
– rozdíl vyhraných
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