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Kdo může hrát 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. Rovněž musí být starší 21 let.

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. Domácí zajistí 
dvorec a nové míče. Po ukončení zápasu vítěz pošle výsledek vedení soutěže.
Pokud host výzvu odmítne nebo na ni nereaguje, vítězství je bez boje připsáno domácímu. V 
případě, že domácí svého soupeře nepozve, připadá vítězství bez boje hostu.

Nejproblematičtější věc. Domácí navrhuje datum sehrání podle rozsahu dnů určených v rozpise 
pro dané soutěžní kolo. Soupeři nabídne maximálně 3 termíny. Jak to vlastně 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.
(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 e-mailu. Pokud soupeř opakovaně nebude 
reagovat, tak maximální počet pokusů je šest. Doporučuji písemnou komunikaci. E-mail 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. V tomto případě 
platí. Domácí nabízí termíny, nikoliv host. Host se může domácího jen zeptat, kdy se bude hrát.

Rezervace dvorce
Domácí hráč rezervuje dvorec pro utkání minimálně na dvě hodiny.  Může se stát, že tento čas 
nebude dostačující. Pak je postup následující:

1. Pokusit se prodloužit rezervaci.
2. Dohrát zápas pomocí zkrácené hry do deseti bodů. 
3. Domluvit dohrání zápasu v jiném termínu.



Povrch
Soutěže PLATu jsou rozděleny na letní a zimní část. Pro letní část je nutné odehrát soutěž na 
otevřených dvorcích s jednotným povrchem, tím je antuka. Je možné hrát i na jiném povrchu, ale 
musí s tím souhlasit soupeř. Pro zimní část je vybrán jeden areál s krytými dvorci. Tam se 
odehraje celá soutěž.

Míče
V zimní sezóně probíhá soutěž formou turnajů. Na tyto akce zajišťuje míče pořadatel. Zvolené 
míče se používají po celou zimní sezónu.
V letní sezóně jsou pro soutěže předepsané míče. Vyberou se vždy dvě na trhu dostupné značky 
a zvolí se kvalitativně podobné typy.
Informace jsou s předstihem uveřejňovány na webových stránkách soutěže v propozicích. Každý 
hráč tak má dostatek času si míče pořídit a zatrénovat si s nimi.
Odůvodnění
Důvodem je eliminovat stížnosti na nevhodné míče. Všechny míče nejsou stejné, liší se velikostí, 
tak i váhou. Často se stává, že se použijí míče renomované značky, ale nevhodného typu. 
Například míče pro rekreační hraní bývají velmi lehké, menší, více skáčou, snadněji se roztáčí, ale 
jsou nepřesné a ve vzduchu často zaplavou. Naopak míče pro závodní hraní bývají těžší, trochu 
větší, méně skáčou, hůře se roztáčí, ale jsou přesné a ve vzduchu neplavou. Při výběru se vždy 
hledá kompromis mezi dvěma póly.

Nasazování hráčů
Podrobné informace naleznete v propozicích pro jednotlivé disciplíny.
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