
Statut turnaje 

Sportovní motto našich turnajů zní: "přijeď, bojuj o každý bod, nikdy to nevzdávej". Zároveň také 

poznej nové přátelé a nová místa. Cílem není vítězství, ale sportovní boj v duchu fair-play a radost ze 

hry. 

 

Herní systém 

Také proto zaručujeme každému účastníkovi nejméně 4 odehrané zápasy v rámci jednoho turnaje. 

Herní systém turnaje je vždy na pořadateli a volí se dle počtu účastníků. Hraje se buď ve skupinách, 

případně se volí švýcarský systém turnaje. Hraje se na dva hrané sety do 15 bodů bez prodloužení (v 

případně nutnosti je možno pro pořadatele omezit zápasy do 11 bodů). V skupinách (nebo 

Švýcarském systému) může být tedy i remíza. V rozřazovacích zápasech se hraje znovu na dva hrané 

sety do 15 bodů s tím, že vítězem se stane ten, kdo uhraje v rámci jednoho zápasu více bodů 

(pořadatel může změnit rozřazovací zápasy na dva vítězné sety). 

 

Žebříčky 

Body z každého turnaje se načítají do žebříčků jednotlivých kategorií, s tím, že na konci kalendářního 

roku pak budou pozváni nejlepší hráči na finálový turnaj celé série. 

Body do žebříčku se skládají z těchto položek: 

1, počet uhraných bodů na turnaji (ve skupině nebo Švýcarském systému) přepočtený koeficientem 

na 4 zápasy 

2, bonusové body za pořadí v turnaji (počet účastníků × 2) – při počtu 10 účastníku v dané kategorii 

bere 1. hráč 20 bodů, 2. hráč 18 bodů, 3. hráč 16 bodů atd. 

3. bonusové body za účast na turnaji – každý hráč má za účast 40 bodů do žebříčku  

 

Kategorie 

Hraje se v kategoriích U9, U10 a U11, což znamená, že hráč kategorie U11 nesmí v roce, kdy se 

turnaje hraje, dosáhnout 11 let a podobně pro ostatní kategorie. Hráč může vždy hrát pouze jednu 

kategorii na turnaji, může však hrát vyšší kategorii, než mu přísluší (dle rozhodnutí trenéra nebo 

rodičů). 

V sezóně 2023 jsou kategorie vypsány takto: 

U9 – ročník 2015 a mladší 

U10 – ročník 2014 

U11 – ročník 2013  

 

 

 

 



Kurt 

Hraje se na kurtech se sníženou výškou sítí (140 cm) a na zkrácenou délku kurtu o prostor za 

deblovými podávacími čárami. Kategorie U9 pak hraje také na zkrácený kurt, ale na půl kurtu 

rozšířeného o deblový prostor.  

 

Rozhodování 

Naší snahou je, aby turnaje probíhali v přátelské atmosféře, proto necháváme rozhodovat samotné 

děti (s podporou rodičů) a sporné míče se snažíme opakovat. V případě, že se strany nejsou schopny 

shodnout nominujeme na zápas neutrálního rozhodčího z řad dospělých.  

 

Míče  

Turnaje se hrají s hybridními míči Kawasaki King Kong 500 (péřový míč s plastovou korunkou), které 

jsou dodávány partnerem turnaje firmou Kawasaki. 


