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POZVÁNKA 

TURNAJE NA STŘEDNÍ KURT 

SEZÓNA 2018 

 

 

 

 

TK Sparta Praha pořádá již sedmým rokem turnaje na tzv. STŘEDNÍ KURT. Turnaje jsou součástí 

série turnajů Sparťanské pětky a v sezóně 2018 jsou vhodné pro děti ročníku narození 2010, 2011, 

2012.  

 

Velikost dvorce STŘEDNÍ KURT považujeme za ideální pro hráče, kteří přecházejí z minikurtu na 

kurt normální, ale normální kurt ještě zcela neobsáhnou. 

Kurt je zmenšen o dvě délky singlové tyčky na každé straně dvorce. Šíře dvorce zůstává zachována. 

Hraje se tabulkovým systémem dle počtu přihlášených s postupem do finálového pavouka většinou 

do čtyř vítězných gemů. 

Do prvního turnaje sezóny nasazujeme první hráče do tabulek dle výsledků z předchozí série 

Sparťanské 5, následující turnaje nasazujeme podle pořadí hráčů ze série aktuální, ostatní hráči se 

poté dolosují.  

Na konci zimní i letní série je vyhlášeno 5 nejlépe umístěných, kteří obdrží věcné ceny. 

Hraje se s oranžovými míči 50% redukce, podle standardních pravidel tenisu, hráči mají dvě 

podání. Mohou podávat obě podání horem, obě spodem nebo jedno horem a druhé spodem. Při 

podání spodem mohou rozehrát rovnou z ruky nebo si mohou nechat míč nejprve spadnout na zem a 

pak rozehrát.  

Při rozhodování pomáhají dětem rodiče – předpokládá se, že se budou chovat fair play. 

 

Kritéria pro postup ze základní tabulky do finálového pavouka : 

1. Počet vítězství  

2. V případě stejného počtu vyhraných zápasů u dvou hráčů - rozhoduje vzájemný zápas. 

3. V případě stejného počtu vyhraných zápasů u více hráčů než dvou - rozhoduje součet 

vyhraných mínus součet prohraných gemů – vyšší výsledek --> pokud mají dva hráči stejný 

výsledek, rozhoduje vzájemný zápas --> pokud toto nelze použít, losují si o postup. 
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Termíny turnajů na „střední kurt“ – léto 2018 

 

Přihlášky přes IS Českého tenisového svazu. Turnaje jsou evidovány v sekci „Babytenis“ a to 

v níže uvedených termínech. Od ostatních sparťanských babytenisových turnajů jsou 

rozlišeny, že mají uvedeno za klubem (250). 

 

30. 06. 2018 916559 - TK Sparta Praha (250) 1. Sparťanská pětka – střední kurt  

22. 07. 2018 916630 - TK Sparta Praha (250) 2. Sparťanská pětka – střední kurt 

05. 08. 2018 916661 - TK Sparta Praha (250) 3. Sparťanská pětka – střední kurt 

18. 08. 2018 916684 - TK Sparta Praha (250) 4. Sparťanská pětka – střední kurt 

23. 09. 2018 916784 - TK Sparta Praha (250) 5. Sparťanská pětka – střední kurt 

 

 

Prezentace na střední kurt do 9:00   

 

Vklady v létě: 200,- Kč 

Plán turnajů a výsledky najdete na našich webových stránkách www.spartababytenis.cz. 

V případě jakéhokoliv dotazu prosím volejte paní Láskovou. 

Kontakty: Tel.: 724 074 000    E-mail: l.laskova@tkspartapraha.cz     Web: www.spartababytenis.cz  

 

 

 


