
Jednodenní turnaje pořádáme již od roku 2012. A to jak venkovní, tak halové. Od roku 2012 
jsme pro rekreační tenisty a tenisty zorganizovali více jak 100 jednodenních turnajů pro muže 
i ženy.

Jednodenní turnaje jsou skvělou příležitostí si zahrát s novými soupeři ze vzdálenějších míst 
než jsou obce v okresu Česká Lípa. Na jednodenních turnajích poznáte nové hráče a hráčky a 
získáte na nich také celou řadu nových kamarádů a známostí.

Jednodenní turnaje Vás nabíjejí pozitivní energií. Čas strávený na jednodenním turnaji je pro 
Vás nejen fyzický, ale zejména také psychický odpočinek.

Na jednodenním turnaji ve společnosti stejně pozitivně naladěných hráčů a hráček přijdete 
na zcela jiné myšlenky a skvěle si vyčistíte hlavu od každodenních starostí.

Jednodenní turnaje jsou úspěšnou a velmi důležitou součástí Tenisové rodiny. Neváhejte a 
přijďte si zahrát jednodenní turnaje. Těšíme se na každého z Vás. 

Jednodenní turnaje



• Jednodenní turnaje jsou až na výjimky pořádané vždy v sobotu. 

• Čas začátku jednodenního turnaje se liší podle počasí a ročního období. Venkovní turnaje začínají 
většinou od 9:00 hodin. Zimní halové turnaje se hrají buď v sobotu od 10:00 hodin - smíšené turnaje 
nebo v sobotu od 18:00 hodin - mužské halové turnaje. Výjimkou je vánoční turnaj (smíšená čtyřhra), 
který má termín vždy 25.prosince a začíná vždy ve 14:00 hodin odpoledne.

• Herní formát jednodenních turnajů je vždy stejný. Všechny zápasy se hrají na 1 plnohodnotný vítězný 
set. Za stavu 6:6 na gamy se hraje klasický tie break do 7 bodů. Na každém jednodenním turnaji se losují 
vždy nejdříve základní skupiny. Teprve po té se hraje pavouk play off.

• V jednodenních turnajích se hraje jak o poháry, tak o medaile. O zařazení hráčů nebo párů do 
výkonnostních pavouků rozhodují vždy výsledky v základních skupinách.

• Startovné na jednodenní turnaje se určuje podle podmínek provozovatele areálů. Pravidlem je, že 
venkovní turnaje mají nižší startovné, zatímco v hale se pro zvýšené náklady na elektřinu, teplo a 
spotřebu vody platí řádově vyšší ceny.

• Při pravidelném pořádání jednodenních turnajů zavede pořadatel žebříček hráčů a párů, který bude 
sloužit pro nasazení hráčů a párů do základních skupin.

Jednodenní turnaje - pravidla



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.



Týmové turnaje jsou součástí našich soutěží již od roku 2013. V tomto roce jsme poprvé 
vyzkoušeli týmovou soutěž, která měla hned od začátku velký ohlas mezi přihlášenými 
hráči.

Hrát za tým je vždy něco úplně jiného, než jen sám za sebe v individuálním turnaji. Pocit 
zodpovědnosti za týmový úspěch je něco, co v klasické individuální soutěži nezažijete.

V týmové soutěži se hráč či hráčka vždy vyhecuje k lepšímu výkonu, než v běžném 
individuálním zápase.

Týmová soutěž Vám přinese zcela ojedinělé tenisové zážitky.

Jako tým do soutěže nastoupíte, jako tým budete hrát a jako tým po zápase oslavíte buď 
prohru nebo výhru.

Pravidla týmových turnajů najdete na stránce Pravidla tenisových soutěží.
Nenechte si ujít týmovou soutěž. Čeká Vás opravdu jedinečný tenisový zážitek.

Týmové turnaje



Týmové dlouhodobé soutěže:
• V případě dlouhodobé týmové soutěže se losuje na začátku sezóny rovnou pavouk play off.
• Na sehrání týmového zápasu v dlouhodobém turnaji mají týmy vždy minimálně 2 kalendářní týdny.
• V případě výhry postupuje tým do dalšího kola, v případě prohry tým v turnaji končí.
• Týmový zápas v dlouhodobém turnaji se hraje vždy na 2 vítězné sety. Za stavu 6:6 je v každém setu 

hraje tie break. 
• Jeden týmový zápas se v dlouhodobém turnaji hraje na 2x dvouhra a 1x čtyřhra.
• Týmový zápas zahajují hráči nejprve ve dvouhrách. Čtyřhra se hraje jako rozhodující závěrečný bod.
• Týmy hrají o trofeje a poháry. Vítězný tým získává hlavní velký pohár a jeho malé repliky. 
• Finálový tým získává poháry pro každého člena. Týmy, které postoupily do semifinále získávají drobné

věcné ceny.
• Ceny v dlouhodobé týmové soutěži se předávájí na závěrečném večírku na konci venkovní sezóny.

Týmové soutěže - společná pravidla:
• Každý tým může mít 2 až 4 členy. Týmy mohou být smíšené, muži a ženy.
• Každý tým musí mít název a zvolit si svého kapitána.
• Kapitán týmu domlouvá termíny zápasů v případě dlouhodobého turnaje a nasazuje hráč/ky do 

jednotlivých zápasů.
• Kapitán je součástí týmu a může hrát jednotlivé zápasy.
• Každý tým by měl mít kromě názvu také jednotnou barvu zápasového oblečení.
• Týmy si mohou na své zápasy vyrobit i svojí vlastní vlajku. Výhodné je to zejména na jednodenní 

týmovou soutěž. 
• Hráči mohou v případě dlouhodobé týmové soutěže získávat další body do žebříčku ZRT.



Týmové jednodenní turnaje:
• Týmová soutěž v podobě jednodenního turnaje se hraje v trochu odlišném formátu.
• Všechny týmové zápasy se v případě jednodenního turnaje hrají na 1 plnohodnotný vítězný set. 

Za stavu 6:6 je tie break.
• Jeden týmový zápas se skládá z 2x dvouhra a 1x čtyřhra.
• Týmový zápas rozehrají obě dvouhry. Závěrečná čtyřhra je konečný nebo rozhodující bod.
• Týmový jednodenní turnaj má na začátku rozlosovány základní skupiny o 3 týmech.
• Všechny týmy po základní skupině postupují do 1. kola play off.
• Vítězné týmy z 1. kola play off postupují do bojů o poháry. Poražené týmy hrají dále pavouk o medaile.
• Nejlepší týmy v základních skupinách mohou být v 1. kole play off nasazeny a mohou mít volný los. 
• Vítězný tým získává velký pohár + malé poháry pro každého člena. 
• Poražený finálový tým získává malé poháry pro finalistu. 
• Semifinalisté získávájí drobné věcné ceny. 

Žebříčky jednotlivých soutěží:
• Žebříčky určují pořadí hráčů podle jejich výsledků v jednotlivých soutěžích.
• Na základě pořadí v žebříčku se hráči losují nebo nasazují do jednotlivých turnajů.
• Žebříčky přidělují hráčům body za jejich výsledky v jednotlivých soutěžích.
• Získané body pak hráč nebo hráčka obhajují v další sezóně.
• Hlavní žebříčky jsou ZRT - dvouhra (žebříček rekreačních tenistů nebo tenistek) a DZRT – čtyřhra.
• Žebříčky jsou pravidelně aktualizovány a každé pondělí je vydáván nový žebříček za výsledky z minulého 

týdne.


