
Dlouhodobé, sezónní turnaje jsou součástí našich soutěží již od roku 2012. Dlouhodobé turnaje jsou 
skvělou možností, jak férově a naprosto spravedlivě poměřit svoje tenisové síly se svými soupeři.

V zápasech na 2 vítězné sety se vždy ukáže, jak na tom jednotliví hráči v den zápasu jsou. Naší snahou je, 
aby si každý hráč zahrál v sezóně minimálně 10 soutěžních soutěžních zápasů na 2 vítězné sety i s 
postupem do play off.

Zápasy v dlouhodobých turnajích se hrají o body do žebříčku ZRT (žebříček rekreačních tenistů). Žebříček 
pak určuje především nasazování hráčů a hráček do dlouhodobých turnajů tak, aby se v základní skupině 
nepotkaly s těmi nejlepšími možnými soupeři.

Dlouhodobé turnaje pro jaro a léto 2020

kategorie:
•dvouhra muži
•dvouhra ženy
•čtyřhra muži
•čtyřhra ženy

•smíšená čtyřhra.

Pro zorganizování dlouhodobého turnaje je základní podmínkou přihlášení minimálně 8 hráčů nebo párů 
pro jednotlivé kategorie.

Dlouhodobé turnaje



• Dlouhodobé turnaje se hrají výhradně jako venkovní soutěže od dubna do konce září daného 
kalendářního roku.
• Všechny zápasy v dlouhodobých turnajích se hrají na 2 vítězné sety. Za stavu 6:6 se v každém setu hraje 
klasický tie break.
• Všechny dlouhodobé turnaje mají jednotný herní formát. Základní skupiny + pavouk play off.
• Od roku 2020 se dlouhodobé turnaje budou nabízet ve dvouhře muži a ženy + čtyřhra muži a ženy + 
smíšená čtyřhra.
• Minimálním počtem pro pořádání dlouhodobé soutěže je vždy 8 hráčů nebo párů.
• Základním dlouhodobým turnajem ve dvouhře mužů je Ploučka Open - uzávěrka přihlášek - vždy duben 
daného roku.
• Základní skupiny pro Ploučka Open mohou mít maximálně 6 hráčů.
• Po odehrání základní soutěže Ploučka Open dvouhra muži se hráči nebo páry dělí na 2 výkonnostní 
skupiny.
• Turnaj Borců - dvouhra muži - elitní hráči , Ploučka Cup - dvouhra muži ostatní hráči.
• Počet hráčů v obou finálových turnajích se určí podle počtu přihlášených hráčů v turnaji Ploučka Open.
• Startovné na dlouhodobé turnaje se platí vždy na začátku sezóny a vztahuje se na základní i finálovou 
soutěž.
• Členové a členky spolku Tenisová rodina mají zvýhodněné sezónní startovné na všechny dlouhodobé 
turnaje.
• Hlavní ceny pro dlouhodobé turnaje jsou vždy poháry pro vítěze turnaje, finalistu a semifinalisty 
turnaje. Čtvrtfinalisté získávají drobné věcné ceny.
• Hráči v dlouhodobých turnajích přebírají trofeje po skončení všech dlouhodobých turnajů na 
závěrečném slavnostním večírku.

Dlouhodobé turnaje – pravidla.


