
PLZEŇSKÁ LIGA AMATÉRSKÉHO TENISU
DESÍTKY

Jak se hraje desítka
Jak již název napovídá, desítka se hraje do deseti bodů. Vítězem desítky je tedy hráč, který 
dosáhne jako první 10 bodů (min. rozdílem 2 bodů). Aby se desítka neprotahovala, hraje se 
maximálně do 14 bodů (14:13 konec). V desítce lze získat i 2 body. To v případě, že zahrajete 
vítězný míč volejem. Vítězem zápasu je hráč, který dosáhne jako první 4 desítek.

Hraje se bez podání, rozehrává se forhandovým úderem. Rozehrává ten, kdo má míče. 
Rozehrávka musí letět za kříž a před základní čáru v dosahu soupeře. Pokud zahrajete rozehrávku
do sítě, ztrácíte bod, pokud do autu ztrácíte bod. Letí-li rozehrávka mimo dosah soupeře, 
rozehrává se znova. Je-li to tzv. prasátko, rozehrává se znova. Je-li rozehrávka kratší (před kříž), 
záleží na protihráči, zda ji rozehraje, nebo hru zastaví. Stane se, že míček špatně odskočí (antuka), 
rozehrává se znova.

Vrácení rozehrávky (return) se vrací za kříž a před základní čáru, opět v dosahu soupeře. Letí-li 
return mimo dosah soupeře, rozehrává se znova. Je-li return kratší (před kříž), záleží na soupeři, 
zda bude pokračovat, nebo hru zastaví. Zahrajete-li return do sítě nebo do autu, ztrácíte bod. 
Stane se, že míček špatně odskočí (antuka), rozehrává se znova.

Po rozehrávce ani po returnu se nesmí naběhnout na síť.

Následný úder je již volný a lze z něj zaútočit. Nesmíte ale zahrát kraťas (drop shot). 

Strany se střídají po liché desítce (1., 3., 5.).

Bodování
Body se udělují za každou vyhranou desítku. Bodování se odvíjí od nejnižší soutěže. O každou 
úroveň se zvyšují i body v následujících hodnotách: 1 – 2 – 4 – 8 atd.

Povrch
Haly, ve kterých se bude hrát, jsou určeny takto: Lokomotiva (nafukovací + pevná), Slavia (pevná 
trojhala + nafukovací dvojhala), Škoda, Prazdroj a Dobřany. Je možné hrát i v jiné hale, ale musí s 
tím souhlasit soupeř.

V halách Lokomotivy mají hráči PLATu slevu. Připlacení je třeba na to upozornit, obsluha nás 
všechny nezná. Sleva je 20,- Kč na hodinu. Lokomotiva má internetový rezervační systém, kde je 
možné udělat rezervaci z domova i s velkým předstihem (https://jdemenato.cz/reservation/tj-
lokomotiva-plzen/reservationcalendaroverview). 

Kdo může hrát zimní PLAT
Soutěž  je  určena  pro  nezávodní  hráče.  Za  nezávodního  hráče  je  považován  každý,  kdo  není
aktivně zapojen do závodního hraní - není na soupisce žádného závodního družstva, nemá žádné
umístění na celostátním žebříčku, nemá platný registrační průkaz. Soutěže se mohou účastnit
také jen hráči, kteří trvale působí na Plzeňsku. Tím se rozumí: trvalé bydliště, členství v některém
z plzeňských tenisových klubů nebo dlouhodobé zaměstnání.  Hráč,  který zde chce hrát,  musí
splňovat minimálně dvě z těchto podmínek.

Vztah domácí - host
Hráč  uvedený  jako  domácí  pozve  hosta.  Domácí  navrhuje  datum  sehrání  podle  rozsahu  dnů
určených v rozpise pro dané soutěžní kolo. Soupeři nabídne maximálně 3 termíny. Jak to vlastně
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s těmi termíny je? Rozhodně není myšleno toto:  „Nabízím pondělí, úterý, středu, vždy od 17:00.
Můžeš? Ne.  Skreč!“. Jde spíše o tři  pokusy, kdy se snažíte pozvat soupeře.  Při  prvním pokusu
nabídnete třeba pátek. Soupeř vám sdělí, že se mu to nehodí, aby jste se ozvali za 14 dnů. Druhý
pokus z nějakého důvodu opět odmítne, opět vám sdělí, aby jste se ozvali příští týden. Přichází na
řadu pokus třetí a poslední. Pokud ani teď se nedomluvíte, přijde skreč a bodový odpočet.
(POZOR! Je třeba soupeře upozornit, že jde o třetí pozvání a že toto pozvání je poslední.) 

Dále musíte mít zpětnou vazbu. Není to tak, že někomu třikrát zavolám, on to nezvedne a jsou tři
pokusy vyčerpány. To samé platí o SMS zprávách a emailech. Pokud soupeř opakovaně nebude
reagovat, tak maximální počet pokusů je šest. 
Doporučuji písemnou komunikaci. Email nebo SMS zprávu můžete vždy doložit. Telefonní hovor
se  nedá doložit a bude to tvrzení proti tvrzení. Nakonec do toho spadnete oba.
Dávejte k dispozici takové kontaktní údaje, na kterých budete kdykoliv k zastižení.

Může se stát, že host kontaktuje domácího. I to se počítá jako pokus o domluvu. Domácí nabízí
termíny, nikoliv host. Host se může domácího jen zeptat, kdy se bude hrát.

Postup a sestup
Vítěz nejvyšší soutěže je vítězem celého zimního PLATu. Vítězové nižších lig jdou automaticky o
jednu úroveň výše.  Poslední  v  každé lize padá o jednu úroveň níže.  Postoupit  může i  hráč  z
druhého, třetího i čtvrtého místa, pokud získá více bodů než hráč nacházející se na stejné pozici
od konce ve vyšší lize.

Přihláška
Přihlásit se lze pouze e-mailem.

Miloš Brandt
vedoucí a organizátor PLATu

milosbrandt@gmail.com
tenis.milosbrandt.com
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