
SOUTĚŽNÍ ŘÁD SENIORSKÉHO TENISU 

Článek 1
Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení seniorských tenisových soutěží hraných na 
území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních, pokud pro ně neplatí 
jiná pravidla.

Článek 2
Pro soutěžení seniorů platí soutěžní řád ČTS (viz.  www.cztenis.cz) a regulativ ITF,
pokud tento soutěžní řád neupravuje soutěžení seniorů odlišně. Soutěže družstev se
hrají  dle rozpisu soutěže, který vydává řídící  orgán soutěže. Řízení  soutěží  v ČR
zabezpečuje výkonný výbor ST ČTS.  Ustanovení tohoto soutěžního řádu musí být
užívána tak, aby byl zajištěn pořádek v soutěžích a jejich hladký a regulérní průběh a
aby se v plné míře uplatnila zásada, že o vítězství v zápase i utkání  družstev  má
rozhodovat výsledek na hřišti. Všichni účastníci soutěží a funkcionáři, zajišťující jejich
řádný průběh jsou povinni vždy jednat tak, aby to bylo v souladu s tímto SŘ a se
zásadami čestného sportovního zápolení.

Článek 3 
Hodnocení výsledků

a) žebříčkové hodnocení hráčů a hráček, které se aktualizuje k 1. dni v měsíci,
se  provádí  na  základě  výsledků  dosažených  na  seniorských  turnajích
schválených výkonným výborem ST

b) do  žebříčku  se  započítávají  body  z 6-ti  nejlépe  bodovaných  turnajů
zařazených do termínové listiny ST ČTS za posledních 12 měsíců ( vč. turnajů
ITF na území ČR )

c) body jsou přiznány za získané umístění v hracím plánu, skreč má pro postup
hráče na hracím plánu hodnotu  vítězství .

určení  pořadí  při  účasti  3-7  hráčů  hrané  systémem  „každý  s každým“
(Bergerovy tabulky) – body shodně s hracími plány: o pořadí hráčů rozhoduje
počet docílených vítězství, při rovnosti vzájemný zápas, dále pak rozdíl sad,
je-li shodný pak rozdíl her, a to ze všech zápasů celé skupiny. V případě, že
i zde má více hráčů stejný výsledek, určí řídící turnaje pořadí hráčů losem. 

d) při  předčasně  ukončeném  turnaji pro  nepříznivé  počasí  se  do  umístění
započítávají body z plně sehraného kola

Bodovací systém  viz. Klasifikační řád ST ČTS

Článek 4
1. Oprávnění ke startu v soutěži
Má hráč který:

a) v kalendářním roce dovršil věku odpovídajícímu  vypsané věkové kategorii

http://www.cztenis.cz/


b) se řádně přihlásil na turnaj v požadovaném termínu (přihlašovací systém musí
být vždy uveden v propozicích turnaje - buď systém ITF nebo seniortenis.cz) 
nebo mu pořadatel udělil volnou kartu

c) uhradil startovné na daném turnaji 

2. Přihlášení hráče na turnaje: 
a) hráč se přihlašuje na turnaje ITF pouze přes přidělený IPIN, na ostatní turnaje 

přes přihlašovací systém seniorského tenisu

b) hráč se přihlašuje na všechny turnaje v termínu uvedeném v propozicích

c) hráč se přihlašuje do soutěže dle své příslušné věkové kategorie. Hráč má 
však právo startovat v kategorii mladší, pokud se sám do této kategorie na 
turnaji přihlásí. Získané body se hráči započítají do mladší kategorie.

poznámka
 HMČR  má omezen počet startujících
 MČR ITF 3 je uzavřené cizincům 

Článek 5
Všechny seniorské turnaje se hrají

a) podle pravidel tenisu, tohoto soutěžního řádu a schválených propozic turnaje. 
Pro turnaje ITF hráč musí mít  IPIN. (neplatí pro uzavřené MČR ITF pokud 
hráč nepožaduje body do žebříčku ITF)

b) bez hlavního rozhodčího podle Prováděcího předpisu k čl. 32 soutěžního řádu
tenisu (Manuál pro hru bez hlavního rozhodčího)

c) Pro MČR ITF platí pravidla jako pro ostatní seniorské turnaje v ČR.

◦ hráč se přihlašuje přes český přihlašovací systém dle českých propozic

◦ hráč nemusí mít IPIN, pokud IPIN má a uvede ho na přihlášce pro MČR, 
body se mu započítají i do žebříčku ITF

◦ nasazování hráčů se provádí dle pravidel ITF, která umožňují nasazení 
hráčů i podle národního CŽ 

Článek  6
Pro zařazení hráče do určité věkové kategorie je rozhodující věk, jehož dosáhne v 
tom kalendářním roce, v němž  končí příslušná tenisová sezóna. Přechod do vyšší 
věkové  kategorie  se v závislosti na tomto ustanovení uskutečňuje vždy ke dni 
začátku příslušné tenisové sezóny.

Článek  7
Hráč může startovat v té věkové kategorii, která odpovídá  jeho věku a také ve všech
mladších věkových kategoriích. 



Upozornění Českého tenisového svazu na povinné zdravotní prohlídky všech 
hráčů 
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku, která má za cíl chránit zdraví 
sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní 
činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace včetně 
Českého tenisového svazu jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je 
ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu.

Článek 8
Povinnosti hráčů na turnajích ST:

a) dodržovat pravidla soutěžního řádu tenisu a soutěžního řádu ST

b) převzít na požádání vrchního rozhodčího rozhodování zápasu

c) včas se omluvit  z účasti na přihlášeném  turnaji

d) hráč má povinnost na požádání rozhodčího turnaje prokázat věk 

Článek  9
Věkové kategorie:
M35,M40,M45,M50,M55,M60,M65,M70,M75,M80
Ž35,Ž40,Ž45,Ž50,Ž55,Ž60,Ž65,Ž70,Ž75

Pořadatel může organizovat turnaj  jen pro některé věkové kategorie, které uvede 
v propozicích a na přihlášce pro VV ST ČTS. Sloučení  věkových  kategorií při malém
počtu přihlášených se řídí pravidly ITF. 

Článek  10
Pořadatel turnajů může být:

a) VV ST ČTS 
b) OTS, tenisový klub, oddíl nebo spolek (dále jen „klub“)

Článek  11
Povinnosti pořadatele turnaje:

a) pořádání  každého turnaje  musí být předem schváleno VV ST ČTS a 
zařazeno do termínové listiny

b) každý pořadatel turnaje  je povinen vydat propozice turnaje (směrnice pro 
pořádající kluby)

c) VV ST ČTS má právo k pořádání všech mezinárodních seniorských turnajů na
území České republiky,  zařazených do termínových listin Tennis Europe (dále
jen „TE“) a International Tennis Federation (dále jen“ITF“) 

Článek  12
Seniorské turnaje se dělí do několika tříd podle kritérií, která stanovuje VV ST ČTS v 
předpisu souvisejícím s tímto řádem. Turnaje  ITF schvaluje  každoročně  komise ITF
.



Článek  13
Kategorie seniorských  turnajů:
ITF třída 1- 5
Mistrovství ČR  třída 3
Ostatní seniorské turnaje  třída 4 – 5
Masters

poznámka
 Seniorské turnaje třídy 1 – 3  a  Masters,  řídí VV ST ČTS

Článek  14
VV ST ČTS má povinnost zveřejnit termínovou listinu s propozicemi
na svých stránkách www. Seniortenis.cz

Článek  15
Hrací systém turnajů 

a) dvouhry mužů a žen
b) čtyřhry  mužů a žen
c) smíšené čtyřhry
d) hlavní soutěž 
e) DIVIZE (consolation)- vedlejší soutěž, pouze herní systém pavouk, pro hráče 

vyřazené v prvním zápase v hlavní soutěži

Článek  16
Při  účasti  jednoho hráče v kategorii  bude tento  hráč  startovat  v kategorii  mladší.
Získané body v mladší kategorii se hráči započítají  do jeho VK.

Článek  17
Nasazování hráčů

Počty nasazených

- při účasti do 20 hráčů 4 hráči
- při účasti 20-39 hráčů 8 hráčů
- při účasti 40 a více hráčů                  16 hráčů

- při účasti do 10 párů  2 páry
- při účasti 10-19 párů             4 páry
- při účasti 20-39 párů                       8 párů
- při účasti 40 a více párů              16 párů
.

a) na turnajích ITF nasazení hráčů provádí ITF, na ostatních turnajích se 
nasazuje dle pořadí na aktuálním českém  žebříčku

b) v případě, že se přihlásí do soutěže hráč-hráčka, hráči-hráčky, u kterých je 
jasně známa jejich vyšší výkonnost a nemají body pro nasazení, mohou být 
tito hráči pro nasazení zvýhodněni. Toto ustanovení platí jak pro soutěž 



dvouher, tak i soutěže čtyřher a může být použito pouze se souhlasem 
delegáta výkonného výboru ST.(neplatí pro turnaje ITF)

c) v případě, že před zahájením turnaje příslušné kategorie obdrží pořadatel 
nebo určený delegát výkonného výboru ST zprávu o nedostavení se 
nasazeného hráče, je povinností obou okamžitě kategorii přelosovat, tzn. 
provést nasazení hráčů bez hráče, který se nedostavil!

Článek  18
Turnaj  „MASTERS“

Turnaj  „MASTERS“ se hraje jako vyvrcholení seniorské sezóny  8 nejlepších hráčů 
každé kategorie na základě nominace výkonným výborem ST.
Právo účasti mají hráči, kteří se umístili do 7.místa celostátního žebříčku. Na osmé
místo má právo udělit výkonný výbor ST Divokou kartu hráči, dle těchto kritérií : 

1) vítěz turnaje ITF
2) vítěz jiného seniorského turnaje schváleného výkonným výborem ST

Pokud  Divoká  karta  nebude  udělena,  bude  nominován  následující  hráč  českého
žebříčku. 

Základní technická ustanovení
V průběhu zápasu má hráč - senior právo na odpočinek (přestávku) v délce nejdéle 
10 minut po odehrání dvou sad. Během přestávky mohou hráči opustit dvorec. 

Toto ustanovení však neplatí pro:
a) kategorie  M 75+, M 80+ a Ž 75+ (jelikož hrají místo třetí sady pouze 

zkrácenou hru MAXI-TIE BREAK do 10 bodů)
b) všechny věkové kategorie v soutěžích DIVIZE
c) všechny věkové kategorie při mistrovství republiky čtyřher a smíšených 

čtyřher.
Všechna technická ustanovení viz Pravidla ITF.

Dne 17.7. 2016                                                        Výkonný výbor ST ČTS


