
Barvy pro budoucnost
TOP Liga ČTS by Moneta

ČTS představuje soutěž „Barvy pro budoucnost TOP Liga ČTS by Moneta.“  Jedná se 
o ligu tenisových výběrů, kterou budou mít na starosti nominování kapitáni českým 
tenisovým svazem. Turnaje se zúčastní čtyři týmy: modrý, červený, bílý a žlutý. Barvy české 
trikolóry doplňuje typická barva tenisového míče. Výběry odehrají utkání systémem „každý 
s každým“ a to včetně odvet. Přehled týmů, jejich kapitánů a domácích dvorců:

MODRÝ TÝM:
Kapitán týmu: Vladislav Šavrda
Zástupce kapitána týmu: Petr Vaníček
Domácí dvorce: I.ČLTK Praha

ČERVENÝ TÝM:
Kapitán týmu: Daniel Vacek
Zástupce kapitána týmu: David Kunst
Domácí dvorce: TK Sparta Praha 

BÍLÝ TÝM:
Kapitán tymu: Jaroslav Navrátil
Zástupce týmu: Michal Navrátil
Domácí dvorce: TK AGROFERT Prostějov

ŽLUTÝ TÝM:
Kapitán týmu: Vojtěch Flégl
Zástupce kapitána týmu: Petr Kralert
Domácí dvorce: TJ Spoje Praha

Kapitáni mají za úkol sestavit tým z českých hráčů a hráček, oslovit je a nominovat je 
do svého výběru. Na klubovou příslušnost není brán zřetel, součástí výběru hráč/ka může 
být, pokud má české státní občanství, cizinci se mohou zúčastnit pouze pokud mají trvalý 
pobyt na českém území. Termín odevzdání soupisek týmů je 3.6.2020 v 12:00, poté budou 
zveřejněny na stránkách ČTS. Kapitáni budou moci do konce 3.kola ještě udělat drobné 
změny.

Systém utkání:
Každé utkání se bude skládat z 29 zápasů. Utkání se hraje dvoudenní.

První den se odehraje 6 mužských dvouher, 4 ženské dvouhry, 2 mužské čtyřhry, 2 ženské 
čtyřhry a 1 mix. Druhý den se hraje stejná porce zápasů, vyjma mixu. Tým, který získá 15 
bodů vyhrává utkání. Za rozhodnutého stavu se dohrávají dvouhry, pokud se kapitáni 
nedomluví jinak. 

Kapitáni nominují dvouhry dle soupisky hráče a hráčky na pozice 1-6, resp. 1-4. První 
den se odehrají dvouhry takto: 5 vs 6, 3 vs 4, 2 vs 1. Druhý den 6 vs 6, 5 vs 5, atd. Čtyřhry 
se nominují do 30 minut po skončeních dvouher, na nominaci čtyřher mají kapitáni „volnou 
ruku.“ Mixa první den nominují kapitáni nejpozději do 15 minut po skončení čtyřher.



Časový pořad:

1.kolo (11.a 12.6.) dvorce Sparta: Červený – Žlutý dvorce Štvanice: Modrý - 
Bílý

2.kolo (18. a 19.6.) dvorce Spoje: Žlutý – Modrý dvorce Prostějov: Bílý – Červený

3.kolo (2. a 3.7.) dvorce Prostějov: Bílý – Žlutý dvorce Sparta: Červený – 
Modrý

4.kolo (9. a 10.7.) dvorce Štvanice: Modrý – Žlutý dvorce Sparta: Červený - 
Bílý

5.kolo (23. a 24.7.) dvorce Spoje: Žlutý – Červený dvorce Prostějov: Bílý - 
Modrý

6.kolo (6. a 7.8.) dvorce Spoje: Žlutý – Bílý dvorce Štvanice: Modrý - Červený


