
  PLZEŇSKÁ  LIGA  AMATÉRSKÉHO  TENISU
Zimní PLAT 2hra 2022/2023 

Místo konání
TJ Lokomotiva Plzeň, Táborská ulice

Termíny
1. kolo – sobota, 26. 11. 2022, antuka, počet dvorců 2.
2. kolo – sobota, 17. 12. 2022, antuka, počet dvorců 2.
3. kolo – sobota, 14. 01. 2023, antuka, počet dvorců 2.
4. kolo – sobota, 04. 02. 2023, antuka, počet dvorců 2.
5. kolo – sobota, 25. 02. 2023, antuka, počet dvorců 2.
Finále pro nejúspěšnější hráče halové sezóny – sobota, 18. 03. 2023, antuka, počet dvorců 2.

Začátek / Konec
1. liga – začátek 10:00, konec 12:00.
2. liga – začátek 12:00, konec 14:00.
3. liga – začátek 14:00, konec 16:00.

Startovné
4 hráči = 600,- Kč/osoba. 8 hráčů = 550,- Kč/osoba. 12 hráčů = 500,- Kč/osoba. 
Startovné se hradí předem na účet 198877376/0300, nejpozději do středy hracího týdne.
Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno, disciplínu a číslo kola (např. Novák, 2hra, K3).

Míče
Dunlop Fort All Court / Head Tour XT 

Hrací systém
Vytvoří se čtyřčlenná skupina (liga), kde se utká každý s každým na jeden set. Za stavu 5:5 se hraje 
zkrácená hra do 7 bodů.

Bodování
Body se udělují za umístění. Bodování se odvíjí od nejnižší úrovně

Úroveň 1
(jedna liga)

Úroveň 2
(dvě ligy)

Úroveň 3
(tři ligy)

Úroveň 4 Úroveň 5

1. místo = 3 b.
2. místo = 2 b.
3. místo = 1 b.
4. místo = 0 b.

1. místo = 6 b.
2. místo = 4 b.
3. místo = 3 b.
4. místo = 2 b.

1. místo = 12 b.
2. místo = 8 b.
3. místo = 6 b.
4. místo = 4 b.

1. místo = 20 b.
2. místo = 16 b.
3. místo = 12 b.
4. místo = 8 b.

1. místo = 28 b.
2. místo = 24 b.
3. místo = 20 b.
4. místo = 16 b.

Hráči se nasazují podle
1. Žebříčku 2her za uplynulou sezonu (1. a 2. kolo).
2. Výsledků dosažených předchozích kolech Zimního PLATu 2her (nejdříve od 3. kola).
3. Uvážení organizátorů. Mohou být uděleny divoké karty.



Pořadí
O pořadí rozhodují body. Při rovnosti bodů rozhoduje skóre. Při rovnosti skóre rozhoduje vzájemný 
zápas.

Body získané v Zimním a Letním PLATu 2her 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 aktuálního kola Zimního PLATu 2her. Vítězové nižších lig jdou 
automaticky o jednu úroveň výše. Poslední v každé lize padá o jednu úroveň níže. Poslední v nejnižší 
lize je nahrazen hráčem, který se nedostal do kola předchozího.
Je-li větší zájem, než soutěž dokáže pojmout. Mohou sestoupit z nejnižší ligy poslední 2 hráči. Tyto 
hráče nahradí zájemci, kteří se nedostali do kola předchozího.

Přihlášky
Konejte podle instrukcí na webových stránkách tenis.milosbrandt.com v sekci INFO. Přihlášku zašlete 
nejpozději do 7 dnů před konáním turnaje na tenis@milosbrandt.com.

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

Miloš Brandt
Plzeňská Liga Amatérského Tenisu
tenis.milosbrandt.com


