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Český tenisový svaz představuje soutěže jednotlivců, které se budou konat na území 
České republiky po dobu neaktivní mezinárodní sezony z důvodu pandemie Covid-19. Jedná 
se o turnaj zaměřený především na hráče a hráčky hrající po většinu roku okruhy turnajů ITF 
pro dospělé či ATP challengery. Cílem turnajů je sehrát dostatek soutěžních utkání a udržet 
se v turnajovém rytmu, vydělat si na svou sportovní přípravu i živobytí, jelikož nekonání se 
mezinárodní sezony spousta hráčům i hráčkám vypadnul zdroj obživy. Turnaje jsou zároveň i 
dobrým přechodným můstkem pro mladé talenty, kteří si zahrají zápasy na úrovni, která je 
čeká při bojích o první body do mezinárodních žebříčků, jakmile se mezinárodní termínová 
listina opět rozjede.

Systém turnajů: hraje se pouze dvouhra
Hlavní soutěž:16 mužů a 16 žen
Kvalifikace: 16 mužů a 16 žen

Složení hlavní soutěže: 10 hráčů/hráček dle žebříčku ATP/WTA (primární je mezinárodní 
žebříček)

4 volné karty ČTS
2 postupující z kvalifikace

Složení kvalifikace: 10 hráčů/hráček dle žebříčku ATP/WTA
6 volné karty ČTS

O volných kartách rozhoduje ČTS spolu s pořadateli turnajů, poslední slovo má vždy ČTS. 
ATP/WTA žebříček se používá ten, který byl při současné situaci jako „freeze“ z důvodu 
pandemie. Hráč/ka může na přihlášení rovněž použít svůj „protected ranking“ 
z mezinárodního žebříčku, když o něm oznámí a doloží v přihláškách.
Do hlavní soutěže nebude probíhat prezentace, do kvalifikace bude prezentace do 17:00 den 
před zahájením kvalifikace.
Účastníci hlavní soutěže budou mít k dispozici ubytování hrazené organizátory od úterního 
večera. 
 
Kvalifikace: hraje se klasickým vyřazovacím způsobem (pavouk), hraje se na 2 vítězné sady 
(6:6 tie break), za stavu 1:1 na sety rozhodne super tie-break do 10ti bodů. Do hlavní 
soutěže postupují 2 hráčy/hráčky. Na odehrání kvalifikace jsou 2 dny.
Hlavní soutěž: hraje se skupinově. Čtyři čtyřčlenné skupiny, kde hraje každý s každým, 
vítězové skupin postupují do semifinále, kde se hraje vyřazovacím způsobem. Všechny 
zápasy se hrají na dva vítězné sety ze tří, za stavu 6:6 tie break. Na odehrání hlavní soutěže 
je 5 dní. V případě nepřízně počasí může vedení turnaje po domluvě s vedením soutěže buď 
turnaj o den prodloužit nebo změnit hrací způsob na 3.set super tiebreak (kdyby bylo potřeba 
odehrát více zápasů za den).

Turnaj je určen pouze pro české hráče/hráčky, či pro hráče/hráčky, kteří mají trvalý pobyt na 
českém území. Hráč/ky, kteří nebudou splňovat tuto podmínku, mohou startovat pouze na 
volnou kartu. 

Datum a místa konání: turnaje budou doplňovány dle toho, jak se bude vyvíjet situace 
s mezinárodním tenisem
22. – 28.6. 2020 Mácha Lake (Staré Splavy)



13. - 19.7. 2020 Prostějov
27.7. – 2.8. 2020 Liberec

Přihlášky: budou probíhat emailem na adresu Jaroslav.Chmelik@seznam.cz. Přihlášky se 
uzavírají 10 dní před konáním turnaje v čase 12:00. Odhlášky se uzavírají 4 dny před 
turnajem v čase 12:00. Součástí přihlášky musí být jméno hráče, turnaj, na který se 
přihlašuje, požadavek na ubytování, případně žádost o použítí „protected rankingu“ a jeho 
doložení. Na každý turnaj je potřeba samostatné přihlášky, nelze se jedním mailem přihlásit 
na více turnajů.

Prize money: Vítěz/ka 150 000 Kč
Finalista/ka 80 000 Kč
Semifinále 40 000 Kč
2.místo ve skupině 20 000 Kč
3.místo ve skupině 15 000 Kč
4.místo ve skupině 10 000 Kč

Celkové prize money na turnaj: 980 000 Kč (muži+ženy dohromady)

Aktuální seznamy přihlášených se budou zobrazovat na internetových stránkách 
www.cztenis.cz 

Dotazy k soutěžím možno poslat na jaroslav.chmelik@seznam.cz. 


