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Propozice | Jarní PLAT 4hra  

Začátek / Konec / Startovné
Jarní PLAT začíná 1. května a končí 16. července. Startovné 250,- Kč/osoba. Startovné uhraďte 
převodem na účet číslo: 198877376/0300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a 4hra.

Hrací systém
Hraje se systémem každý s každým na dva vítězné sety, v každém setu za stavu 6:6 se hraje 
zkrácená hra do 7 bodů. Hráči budou rozděleni do skupin (lig) maximálně po 6 párech. Hráči si 
zápasy domlouvají individuálně podle rozpisu. Jak správně postupovat naleznete v pravidlech 
PLATu. Výsledek zápasu posílá vítěz.

Nasazování párů
Páry se nasazují podle:

1. Výsledků dosažených v předchozím ročníku Jarního PLATu 4her.
2. Žebříčku 4her za uplynulou sezónu.
3. Uvážení organizátorů.
4. Neobsazených míst.

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. 

Penalizace
Za nedokončenou soutěž se hráčům skrečují všechny zápasy ve prospěch soupeře (0:2, 0:12). 
Hráč bude klasifikován jako poslední, automaticky sestoupí. Uhrané body mu však zůstanou, ale 
nebude se moci zúčastnit finálového turnaje Masters 4her.

Pořadí
O pořadí rozhodují body. V případě bodové shody rozhoduje: vyšší počet vítězství, vyšší počet 
odehraných zápasů, poměr sad, poměr her, nakonec vzájemný zápas.

Body získané v Zimním a Jarním PLATu 4her se sčítají, tím vzniká žebříček. Při rovnosti bodů v 
žebříčku o pořadí rozhoduje lepší rozdíl mezi vyhranými a prohranými sety ze všech zápasů, dále 
vyšší počet odehraných zápasů. 

Postup / Sestup
Vítěz nejvyšší soutěže je vítězem celého Jarního PLATu 4her. Vítězové nižších lig jdou 
automaticky o jednu úroveň výše. Poslední v každé lize padá o jednu úroveň níže. Postoupit může
i pár z druhého místa, pokud získá více bodů než pár nacházející se na stejné pozici od konce ve 
vyšší lize.



Míče
Pro letošní ročník jsou předepsané míče těchto značek: Dunlop Fort All Court, Wilson Tour, Head 
Tour XT.

Přihlášky
Konejte podle instrukcí na webových stránkách tenis.milosbrandt.com v sekci INFO. Přihlášku 
zašlete na tenis@milosbrandt.com.

Hrací formát může být upraven podle aktuálního stavu přihlášených. Právo startu má každý hráč, který splňuje 
podmínky účasti v PLATu (viz pravidla PLATu).
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