PLZEŇSKÁ LIGA AMATÉRSKÉHO TENISU
PRAVIDLA
Novinky pro letní PLAT 2her
Je nutné, aby každý hráč odehrál určitý počet zápasů k danému datu. Termíny a množství zápasů byly
stanoveny takto: do konce července minimálně tři zápasy, do konce srpna osm zápasů z celkového
počtu.
(Víte, že v letním PLATu je rozpis volný a není nutné hrát zápasy od 1. kola k poslednímu. Stane-li se, že nebudu mít
31.7. od někoho nahlášené tři zápasy, přijdou na řadu skreče. Ty ale půjdou podle rozpisu.)

Každý hráč pošle před zahájením soutěže svým soupeřům termíny, ve kterých nebude v průběhu
letního PLATu přítomen. Nejčastěji dovolená, pracovní povinnosti.
(Při stížnostech na (ne)komunikaci a následné (ne)domluvy, bude právě tento dokument to první, na co se budu ptát.)

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 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. V tomto případě však
buďte ve střehu. Jednoduchý trik, jak převzít iniciativu a otočit podmínky. Nenechte se uvrtat například
do tohoto: Ahoj, tak jsem se vrátil a můžeme na to vlétnout. Hodilo by se mi to v sobotu v 9:00. A
prosím tě, nemohli by jsme to odehrát u mě? Domácí nabízí termíny, nikoliv host. Zkrátka, host se může
domácího jen zeptat, kdy se bude hrát.
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.
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 dále 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.
Utkání
Každý zápas se hraje na dvě vítězné sady. Za stavu 6:6 tiebreak v každém setu. Místo třetí sady se hraje
velký tiebreak do 10 bodů, pokud se hráči nedohodnou jinak. Převodník výsledku velkého tiebreaku na

set: 10:0 = 6:0 | 10:1- 2 = 6:1 | 10:3-4 = 6:2 | 10:5-6 = 6:3 | 10:7-8 = 6:4 | 11:9 = 7:5 | 12:10 a více = 7:6. Do
zápisu neuvádějte výsledek velkého tiebreaku, ale jeho převod na set. Převodník je důležitý v případě
rovnosti bodů.
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.
Bodování
Body se udělují za každý vyhraný set. Bodování se odvíjí od nejnižší soutěže. O každou úroveň se
zvyšují i body v následujících hodnotách: 1 – 2 – 4 – 8 – 16 atd. Ve čtyřhře si hráči body rozdělí. O pořadí
rozhodují body. V případě bodové shody rozhoduje: vyšší počet vítězství, skóre, sety a hry. Při rovnosti
bodů v žebříčku o pořadí rozhoduje lepší rozdíl mezi vítězstvími a porážkami ze všech zápasů, dále pak
vyšší počet odehraných zápasů. Za každé neodehrané utkání se hráčům odečtou body za dva sety v
hodnotě ligy ve které působí a započte výsledek 0:2, 0:12.
Postup a sestup
Vítěz nejvyšší soutěže je vítězem celého 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.
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Chráněný hráč. To se bude týkat hráčů, kteří ze zdravotních důvodů nebudou moci soutěž odehrát.
Takový hráč bude po dobu jednoho roku zařazen na listinu „Chráněných hráčů“ a nepřijde o svoji pozici
v lize. Přihlásí-li se následující rok, bude automaticky zařazen do ligy, kterou si předtím vybojoval.
(Pozor! Vztahuje se to na hráče, který do soutěže nezasáhne. Hráč, který odehraje jeden zápas bude klasifkován, i
když se pak zraní. To slouží jako ochrana před zneužitím.)

