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37. ROČNÍK
STŘEDOČESKÉHO POHÁRU VETERÁNŮ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Středočeský pohár veteránů (dále jen SPV) je dobrovolné sdružení tenistů a tenistek ve věku od
35 let výše, kteří si vlastními silami a z vlastních prostředků organisují a financují činnost.
Účelem existence SPV je konání seriálu turnajů. SPV vede Řídící výbor složený ze zvolených
nebo kooptovaných členů SPV. Funkční období Řídícího výboru je pět let. Řídící výbor musí
být nejméně tříčlenný a nejvíce pětičlenný.
Členem Středočeského poháru veteránů se může stát každý tenista a tenistka, kteří se presentují
před kterýmkoli z turnajů SPV, nahlásí svůj rok narození, zaplatí vklad do turnaje a budou v
průběhu zápasů při turnaji dodržovat pravidla fair play. Nesplnění některé z uvedených
podmínek, zejména chování v duchu fair play, může mít za následek vyloučení takového tenisty
nebo tenistky (dále jen hráč) z turnajů Středočeského poháru veteránů a to dočasně, nebo trvale.
O vyloučení rozhoduje Řídící výbor.
Řídící výbor přihlíží k návrhům hráčů, jejichž cílem je zlepšení činnosti SPV. Všechny tyto
návrhy posoudí a může je začlenit do proposic SPV. Řídící výbor rozhoduje všechny sporné
záležitosti týkající se činnosti SPV a to jak záležitosti řešené proposicemi, tak proposicemi
neřešené. Rozhodnutí Řídícího výboru je konečné.

36. ročník Středočeského poháru veteránů se hraje podle:
1. PROPOSIC STŘEDOČESKÉHO POHÁRU VETERÁNŮ
2. SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU TENISU
I. KATEGORIE
1. dvouhra
35 – 39 let
1976 - 80
2. dvouhra
40 – 44 let
1971 - 75
3. dvouhra
45 – 49 let
1966 - 70
4. dvouhra
50 – 54 let
1961 - 65
5. dvouhra
55 – 59 let
1956 - 60
6. dvouhra
60 – 64 let
1951 - 55
7. dvouhra
65 – 69 let
1946 - 50
8. dvouhra
70 – 74 let
1941 - 45
9. dvouhra
75 – 79 let
1936 - 40
10. dvouhra
80 – st.
1935 - st.
11. čtyřhra
35 – 59 let
1956 - 80
12. čtyřhra
60 – 69 let
1946 - 55
13. čtyřhra
70 – st.
1945 - st.
Ve dvouhře i ve čtyřhře se může každý hráč přihlásit do své nebo libovolné mladší kategorie.
Hráči nemají povinnost hrát celou sezónu jen v jedné kategorii. Na jednom turnaji však mohou
hrát pouze v jedné věkové kategorii. Pokud bude na turnaji přítomna jen jedna žena, může hrát
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v soutěži mužů ve své nebo libovolně mladší kategorii. Pokud budou na turnaji přítomny dvě
ženy, mohou hrát ve čtyřhře mužů buď spolu, nebo ve smíšeném páru s mužem.
V případě, že je na turnaji v kategorii přihlášen jen jeden hráč, bude hrát v kategorii nejblíže
mladší. Pokud by v kategorii nejblíže mladší nebyl nikdo přihlášen, bude tento hráč hrát
v kategorii nejblíže starší. Jediný hráč v kategorii obdrží body za 1. místo ve své kategorii. Body
získané v kategorii nejblíže mladší nebo nejblíže starší se nepočítají.
Pokud budou v kategorii přihlášeni tři hráči, bude se hrát skupinovým systémem každý
s každým.
II. HRACÍ SYSTÉM
Ve dvouhře a ve čtyřhře se ve všech kategoriích hraje na dva vítězné sety. Za stavu 1 : 1 se ve
všech kategoriích místo třetího setu hraje povinně super tie break do deseti bodů s rozdílem
minimálně dvou bodů.
Každý hráč má v případě postupu povinnost sehrát dva zápasy za jeden den v soutěži, do které je
přihlášen. To znamená, že za jeden den sehraje dvě dvouhry a dvě čtyřhry.
Přestávka na odpočinek mezi zápasy je maximálně 60 minut po dvouhře a 30 minut po čtyřhře.
III. NASAZENÍ
Hráči se nasazují podle nasazovacích žebříčků sestavených podle bodů dosažených v minulé
sezóně. Hráči, kteří mají ve dvouhře průměrný počet bodů na jeden turnaj nižší než 60, se
mohou vzdát nasazení. Hráči s průměrným počtem bodů nižším než 60 jsou v nasazovacím
žebříčku podtržení. Hráči, kteří se budou chtít vzdát nasazení, na to musí upozornit vedení
turnaje před losováním. Po ukončení losování bude tento požadavek bezpředmětný.
Pokud minimálně 51% hráčů kterékoli věkové kategorie navrhne řediteli turnaje SPV před
losováním příslušné kategorie, aby bylo v tomto turnaji použito nasazení podle skutečné
výkonnosti a určí jména a pořadí nasazených hráčů, je ředitel turnaje povinen za podmínky, že
takto nasazení hráči s návrhem souhlasí, použít navržené nasazení. Návrh týkající se změny
nasazení musí být podán písemně, opatřen jmény navrhovatelů a podepsán navrhujícími hráči a
podán před začátkem losování.
Na Mistrovství Středočeského tenisového svazu budou hráči nasazováni podle aktuálního
žebříčku po předcházejícím turnaji.
Pokud člen SPV bude hrát v nižší kategorii, než ve které je zařazen podle roku narození,
nasazení se mu snižuje o tolik stupňů, o kolik kategorií níže bude startovat.
Příklad: Hráč patří do kategorie 60 – 64, kde je v žebříčku na 4. místě. V kategorii 55 – 59 bude
nasazen jako č. 5 a v kategorii 50 – 54 jako č. 6.
Pokud bude hráč muset startovat ve vyšší kategorii kvůli nedostatku účastníků ve své kategorii,
ponechá si nasazení ze své kategorie a hráč ve vyšší kategorii se stejným nasazením se posune o
jednu posici níže.
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Počty nasazených: 4 - 7 účastníků v kategorii nasazují se dva hráči
8 - 15 účastníků v kategorii nasazují se čtyři hráči
16 - více účastníků v kategorii nasazuje se osm hráčů
IV. MÍČE
Míče na turnaj dodá řídící výbor SPV. Dohodnou-li se hráči, mohou hrát hráči svými míči.
IV. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI HRÁČŮ
Každý hráč je povinen před zahájením turnaje při presentaci nahlásit svůj rok narození a zaplatit
vklad. Pokud tak neučiní a začne hrát, má pořadatel nebo člen Řídícího výboru Středočeského
poháru veteránů (dále jen ŘV SPV) povinnost přerušit zápas a nezaplativšího hráče vyloučit
okamžitě z turnaje.
V. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POŘADATELŮ
Každý pořadatel při sestavování termínové listiny oznámí jméno ředitele turnaje a jeho kontaktní
informace (číslo telefonu, eventuálně e-mailovou adresu). Všechny tyto údaje budou uvedeny
v termínové listině. Ředitel turnaje nebo jeho pověřený zástupce musí být po celou dobu turnaje
přítomen. Pořadatel je odpovědný za presentaci hráčů, vybrání vkladů, losování, organisaci
turnaje a údržbu dvorců. Potřebné formuláře si pořadatel stáhne z www.scpv.cz nebo si je
předem vyžádá od ŘV SPV. Po ukončení turnaje, nejpozději následující pondělí, pořadatel
zašle ŘV SPV výsledkové listiny a presenční listinu elektronickou poštou na adresu
info@scpv.cz nebo na adresu Ing. Jiří Heincl, Okružní 533, 280 02 Kolín V. Bezprostředně
po turnaji pořadatel předá příslušnou část vybraných vkladů přítomnému členu ŘV turnaje SPV.
V případě nepřítomnosti členů ŘV SPV na turnaji domluví pořadatel telefonicky s p. Jiřím
Heinclem nejvhodnější způsob předání vkladů.
VI. VKLADY
Vklad na jednom turnaji Středočeského poháru veteránů v roce 2015 je 100 Kč za účast ve
dvouhře a 100 Kč za dvojici za účast ve čtyřhře. Rozdělení vkladů:
Dvouhra: pořadatel 60 Kč, Řídící výbor SPV 40 Kč
Čtyřhra: pořadatel 60 Kč, Řídící výbor SPV 40 Kč
Peníze použije Řídící výbor SPV na nákup míčů, údržbu stránek www.scpv.cz, zpracování
výsledků turnajů, poštovné, korespondenci, výsledkové bulletiny, proposice, atd.
VII. PŘIHLÁŠKY DO DVOUHRY
Hráči se přihlašují osobně do dvouhry na místě konání turnaje v den jeho zahájení a v časech
uvedených v článku X.
VIII. PŘIHLÁŠKY DO ČTYŘHRY
Do čtyřhry se musí každá dvojice přihlásit osobně nejpozději do 13 hodin prvního hracího dne.
IX. LOSOVÁNÍ
Losování se zahájí v časech uvedených v článku X. Při losování hráčů přihlíží pořadatel turnaje
k tomu, aby proti sobě v 1. kole nehráli hráči ze stejného klubu nebo hráči, kteří proti sobě
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nastoupili v 1. kole třikrát za sebou na předcházejících turnajích. Splnění tohoto ustanovení
závisí na počtu účastníků a počtu hráčů z jednoho klubu, takže není možné ho vždy splnit. Hráči,
jichž se uvedené okolnosti týkají, na ně musí pořadatele upozornit před losováním a musí být
přítomni při losování. Po ukončení losování nemusí ředitel turnaje dodatečné připomínky hráčů
k losování vzít v úvahu.
X. ZAČÁTKY HRACÍ DOBY
1. hrací den (sobota)

08.00 hod.
08.45 hod.
09.15 hod.

35 – 39, 40 – 44, 45 – 49, 50 – 54
55 – 59, 60 – 64
65 – 69, 70 – 74, 75 – 79, 80 – st.

2. hrací den (neděle)
3. hrací den (pondělí)
na turnaji Masters

08.30 hod.
16.00 hod.
09.00 hod.

všichni, pokud pořadatel nestanoví jinak

XI. HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPASŮ
Po sehrání zápasu hlásí výsledek vítěz na ředitelství turnaje. Pokud se bude z vážných důvodů
dohrávat finálový zápas po ukončení turnaje, je vítěz povinen nahlásit výsledek Řídícímu výboru
do následující středy. Jestliže tak neučiní, budou oběma finalistům započítány body za účast ve
finále.
XII. ZVLÁŠTNÍ PROPOSICE
Pro turnaje Masters budou vydány zvláštní proposice.
XIII. ČEKACÍ DOBA
Na turnajích Středočeského poháru veteránů NEEXISTUJE ČEKACÍ DOBA!
XIV. ZAPOČÍTÁVANÉ BODY
Do konečného hodnocení se každému hráči započítávají body ze sedmi nejúspěšnějších turnajů a
z turnajů Masters.
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BODOVÁNÍ TURNAJŮ

Vítěz
2. místo
3. – 4. místo
5. – 8. místo
9. – 16. místo
17. – 32. místo
31. – 64. místo

Mistrovství
Středočeského
tenisového
svazu
LTC Kolín

Grandslamové
turnaje
Houštka
Mladá Boleslav
Poděbrady

Další turnaje
Kladno
Týnec n. L.
Libiš
Řevnice
Lány
Mělník
Brandýs n. L.
Satalice
Sedlčany
Kutná Hora

120 b.
96 b.
72 b.
48 b.
36 b.
24 b.
12 b.

110 b.
88 b.
66 b.
44 b.
33 b.
22 b.
11 b.

100 b.
80 b.
60 b.
40 b.
30 b.
20 b.
10 b.

BODOVÁNÍ MASTERS

Při
účasti
Vítěz
2. místo
3. místo
4. místo

čtyř
hráčů/
dvojic
110 b.
88 b.
66 b.
44 b.

tří
hráčů/
dvojic

dvou
hráčů/
dvojice

110 b.
88 b.
66 b.

110 b.
88 b.

jednoho
hráče/
jediné
dvojice
110 b.

Řídící výbor SPV:
Ing. Jiří Heincl v. r., Miroslav Hlubuček v. r., Josef Horák v. r., Jaroslav Charvát v. r.
Petr Jelínek v. r.
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STŘEDOČESKÝ TENISOVÝ SVAZ
37. ROČNÍK STŘEDOČESKÉHO POHÁRU VETERÁNŮ

TERMÍNOVÁ LISTINA 2015
25. a 26. dubna

1 SK TENIS KLADNO

TK LÁNY, Dvouhra 35 - 39, 40 – 44, 45 - 49, 50 - 54, 55 - 59, Čtyřhra 35 – 44, 45 - 59
2. a 3. května 2A
v sobotu 2. května. Začátek pro všechny kategorie v 8.30 hod.
9. a 10. května

3 SOKOL TÝNEC NAD LABEM

16. a 17. května

4 LTC HOUŠTKA G

23. a 24. května

5 SOKOL LIBIŠ

LTC ŘEVNICE, Dvouhra 60 – 64, 65 – 69, 70 – 74, 75 – 79, 80 – st., Čtyřhra 60 – 69, 70 30. a 31. května 2B st. v sobotu 30. května. Začátek pro všechny kategorie v 8.30 hod. Turnaj je kvůli omezené
kapacitě šaten vypsán jen pro muže!

6. a 7. června

6 TOSK MĚLNÍK

13. a 14. června
20. a 21. června
27. a 28. června
4. a 5. července

7 TK LTC MLADÁ BOLESLAV G

TENIS BRANDÝS, Dvouhra 35 - 39, 40 – 44, 45 - 49, 50 - 54, 55 - 59, Čtyřhra 35 – 44, 45
11. a 12. července 8A
– 59 v sobotu 11. července. Začátek pro všechny kategorie v 8.30 hod.
TK LÁNY Memoriál Ladislava Moravce, Dvouhra 60 – 64, 65 – 69, 70 – 74, 75 – 79, 80
11. a 12. července 8B – st., Čtyřhra 60 – 69, 70 - st. v sobotu 11. července. Začátek pro všechny kategorie v 8.30
hod.

18. a 19. července

9 SK SATALICE

25. – 26. července 10 SOKOL SEDLČANY
1. a 2. srpna 11 TJ LTC PODĚBRADY G Memoriál JUDr. Ladislava Langra
8. a 9. srpna 12 SPARTA KUTNÁ HORA
15. a 16. srpna 13 LTC KOLÍN Y MISTROVSTVÍ STŘEDOČESKÉHO TENISOVÉHO SVAZU
29. srpna 14 TENIS BRANDÝS - MASTERS DVOUHER (náhradní termín 5. září)
30. srpna 15 TENIS BRANDÝS - MASTERS ČTYŘHER (náhradní termín 6. září)

G = grandslamový turnaj bodově zvýhodněný o 10%
Y = turnaj bodově zvýhodněný o 20%
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Datum
turnaje

Č.

Místo konání
ITF HALOVÝ TURNAJ
TK MILTEN MILOVICE

Ředitel turnaje

Telefon

E-mail

Ing. Leoš Fiala

777 922 395 leos.fiala@volny.cz

1 SK TENIS KLADNO

Radek Gardoň

731 590 405 gardon.radek@gmail.com

2 TC SPOŘILOV PRAHA

František Haščyn

603 237 017 f.hascyn@seznam.cz

3 SOKOL TÝNEC N/L.

Drahomír Tlučhoř

721 325 408 d.tluchor@seznam.cz

16. - 17. 5.

4 LTC HOUŠTKA G

Josef Horák

607 850 199

X

23. - 24. 5.

5 SOKOL LIBIŠ

Eduard Šebek

723 672 510

X

30. 5. -31. 5.

6A TK Lány do 59 let

Petr Moravec

737 217 332 Petr.Moravec@acision.com

30. 5. -31. 5.

6B LTC ŘEVNICE

Blahoslav Brožek

603 949 499 blahoslav.brozek@seznam.cz

6. - 7. 6.

TOSK MĚLNÍK

Pavel Slimařík

604 593 094 slimarik.pavel@tiscali.cz

Jiří Nezavdal

603 548 071 j.nezavdal@seznam.cz

Miroslav Hlubuček

603 851 342

Petr Moravec

737 107 412 Petr.Moravec@acision.com

Jaroslav Malý

maly.tenissatalice@seznam.cz

18. - 23. 2.
25. - 26. 4.
2. - 3. 5.
9. - 10. 5.

13. - 14. 6.
20. - 21. 6.
27. - 28. 6.
4. - 5. 7.
11. - 12. 7.
11. - 12. 7.
18. - 19. 7.
25. – 26. 7.

TK LTC MLADÁ
BOLESLAV G
TENIS BRANDÝS do 59
8A
let
7

8B TK Lány nad 60 let
9 SK SATALICE

X

10 SOKOL SEDLČANY

Zbyněk Jetel

739 670 929

1. - 2. 8.

11 LTC PODĚBRADY G

Václav Zítko

605 183 881 vaclav.zitko@c-box.cz

8. - 9. 8

12 SPARTA KUTNÁ HORA

Jiří Janál

724 162 617 janal@mu.kutnahora.cz

13 LTC KOLÍN Y

Jiří Heincl

777 849 549 info@scpv.cz

Miroslav Hlubuček

603 851 342

X

Miroslav Hlubuček

603 851 342

X

15. - 16. 8
29. 8.
30. 8.

TENIS BRANDÝS –
MASTERS DVOUHER
TENIS BRANDÝS 14
MASTERS ČTYŘHER
14
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