
 

 

BYSTŘECKÝ TENISOVÝ OPEN  

Pravidla tenisového turnaje 

 

 Bystřecký tenisový open (dále jen BTO) pořádá BYSTŘECKÝ TENISOVÝ CLUB. 

 Bystřecký tenisový club zastupují Martin Vaníček a Michal Betlach. 

 BTO je turnaj určený pro amatérské neregistrované hráče. 

 Turnaj se hraje dle platných tenisových pravidel. Není-li v těchto pravidlech určeno jinak. 

 Hráči na turnaji startují vždy na vlastní nebezpečí. Svojí účastí v BTO automaticky souhlasí s 

touto skutečností. 

 Přihlášením do turnaje hráč automaticky souhlasí se zveřejněním kontaktních údajů (telefon, e-

mail, …) ostatním hráčům. 

 Přihlášku do turnaje podávají hráči buď osobně papírovou formou, nebo elektronicky e-mailem, 

kde musí být uvedeno jméno, příjmení, telefon a e-mail. Přihlášku do turnaje je možné si 

stáhnout na stránkách clubu.  

 Startovné do turnaje se od hráčů přijímají předem a to nejpozději den před losováním základních 

skupin. 

 Pokud hráč zjistí, že se turnaje, nemůže účastnit, musí se z turnaje odhlásit nejpozději do jeho 

zahájení a startovné mu bude navráceno. Pokud se odhlásí po zahájení turnaje, ztrácí nárok na 

vrácení startovného. 

 Pokud se hráč, který postoupil do finálové části BTO nebude moci turnaje zúčastnit, musí toto 

oznámit minimálně pět dní před finálovým turnajem. Nahradí jej nejbližší nepostupující ze stejné 

skupiny. 

 Pořadatel má právo odmítnout přihlášku hráče do turnaje. 

 Hráči se na vzájemné zápasy domlouvají bez asistence pořadatelů, a to včetně rezervace kurtu. 

Kurt se rezervuje na WWW.BTCLUB.CZ. Kontaktní údaje svých protihráčů ze skupiny budou mít 

hráči k dispozici. 

 Výsledky jednotlivých zápasů je nutno nahlásit co možná nejdříve jednomu z pořadatelů. Za 

nahlášení výsledku je zodpovědný vítěz zápasu. 

 Průběžné výsledky turnaje budou k dispozici na WWW.BTCLUB.CZ 

 Oficiální kurt je antukový kurt BYSTŘECKÉHO TENISOVÉHO CLUBU v dolní části obce Bystřec. 

Výsledky z jiných kurtů nebudou brány v potaz. 

 

Startovné 

 Startovné pro BTO činí 500 Kč za osobu. Ve startovném jsou zahrnuty poplatky za užívání kurtu 

pro zápasy týkající se BTO. 



 

 

Turnajový systém 

 Turnaj bude rozdělen do dvou fází. 

První fáze 

 První fáze turnaje bude zahájena, jak jen to stav hřiště umožní. 

 Hráči budou rozděleny do dvou skupin na základě rozlosování. Skupiny mohou mít i nestejný 

počet hráčů. Hráči zde spolu sehrají vzájemné zápasy. 

 Zápasy se hrají na 2 vítězné sety dle oficiálních tenisových pravidel. Tiebreak se hraje za stavu 

6:6 a to i v rozhodujícím setu. 

 Při odehraném zápase získávají hráči body dle tabulky níže. Bodování je za každý set 

skóre 6:0 6:1 6:2 6:3 6:4 7:5 7:6 6:7 5:7 4:6 3:6 2:6 1:6 0:6 neodehráno 6:skreč skreč:6 

body 15 14 13 12 11 10 9 6 5 4 3 2 1 0 -5 15 -2 

Příklad: Při skóre 6:4 získává vítěz 11 bodů a poražený 4 body. Pokud hráč skrečuje zápas, ztrácí 

2 body za každý skrečovaný set a soupeř získává 15 bodů. Pokud hráči zápas neodehrají, ztrácí 

za každý set 5 bodů, tedy 10 za zápas. 

Druhá fáze – finálová část BTO 

 Finálový turnaj se bude konat cca v půlce srpna 

 Finálové souboje se odehrají vyřazovacím způsobem (čtvrtfinále, semifinále, finále) mezi 8 

nejlepšími hráči (z každé skupiny postupují 4 nejlepší hráči). Nasazení do ,,pavouka‘‘ pro finálový 

turnaj bude následujícím způsobem: (nejlepší ze skupiny A se čtvrtým postupujícím ze skupiny 

B, atd.)   

1A-4B; 3A-2B; 2A-3B; 4A-1B 

 Zápasy se hrají na 2 vítězné sety. Za stavu 1:1 se hraje tiebreak. 

 Jednotlivé zápasy jsou časově omezeny. Každý zápas je časově omezen na 90 min. Po uplynutí 

této doby bude platit průběžný stav utkání. 

 Výjimkou je finále, ve kterém se za nerozhodného stavu 1:1 hraje třetí rozhodující set. Za stavu 

6:6 ve třetím setu se hraje tiebreak (vyhraje jej hráč, který v něm získá nejméně 7 bodů a 

zároveň vede alespoň o 2 body). 

 

Pravidla pro určení pořadí ve skupinách 

1. Počet bodů za vyhrané/prohrané zápasy 

2. Vzájemný zápas 

3. Rozdíl počtu vyhraných ku prohraným setům v minitabulce hráčů se stejným počtem bodů za 

vyhrané/prohrané zápasy 



4. Rozdíl počtu vyhraných ku prohraným gamům v minitabulce hráčů se stejným počtem bodů za 

vyhrané/prohrané zápasy 

5. Rozdíl počtu vyhraných ku prohraným gamům v kompletní tabulce 

6. Los 

 

 

 

 

Přerušení zápasu ve skupinách 

 Pokud zápas nemůže být ukončen vinou vnějšího vlivu (např. nepřízní počasí) a zápas se bude 

muset dohrát v některém z dalších termínů, pokračuje se ve stavu, kdy byl zápas přerušen. V 

případě, že zápas nemůže být dohrán v určeném termínu, bude platit průběžný stav utkání. 

  

 

Pro utkání hraná bez rozhodčího platí následující pravidla: 

 Každý hráč je odpovědný za všechna hlášení na své straně sítě. 

 Všechna hlášení „aut“ by měla být učiněna ihned po dopadu míče a dostatečně nahlas, aby je 

mohl soupeř slyšet, pokud hráč váhá, musí ponechat soupeři výhodu.  

 Pokud hráč chybně ohlásí míč „aut“ a potom zjistí, že byl dobrý, ztrácí bod. 

  

Neodehrané zápasy 

 Nejsou-li hráči schopni se domluvit na termínu utkání, hráč, který se snaží domluvit se soupeřem 

zápas a nedaří se mu to, oznámí tuto skutečnost pořadateli, který stanový termín utkání. Tento 

termín jsou oba hráči povinni respektovat. Pokud se tak nestane, hráč, který odmítne v tomto 

termínu utkání odehrát je prohlášen za poraženého. Vítěz získá 2 body a skóre 6:0, 6:0. 

Poražený získá 0 bodů. 

 

Odstoupení hráče z turnaje: 

 . Při odstoupení hráče během turnaje se zápasy odstupujícího anulují. 

 

 

V případě jakýchkoliv problémů nepopsaných v těchto pravidlech rozhoduje dvojice 

pořadatelů. 

 

Kontakt:  Martin Vaníček                Ing. Michal Betlach 

       Tel.: +420 605885348     Tel.: +420 724803546 



 

email: btclub2011@seznam.cz 

 


