
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.


