
 

Návrh formátu turnajů ČPT 2021 

 

 
 
Turnaj 30  

● otevřený turnaj pro veřejnost a členy ČPF 
● startovné minimálně Kč 300,- (odvod 10% ČPF) 
● body do žebříčku ČPT se budou počítat jen členům ČPF. 
● hráči na aktuálním žebříčku 1 - 20 nemohou hrát v páru spolu v kategorii MUŽI 
● minimální účast v kategorii MUŽI - 4 páry 
● přihlášení u organizátora turnaje 
● losování na místě v den turnaje 
● termín turnaje zveřejněn na webu ČPF 

Hrací schéma 
a) účast 4 až 6 párů 

● hraje se na dva sety, každý s každým, zlatý bod (punto de oro), za stavu 1:1 na 
sety rozhodne super tiebreak (do 10 o dva body) 

b) účast 7 až 12 párů 

● hraje se ve dvou skupinách, každý s každým, jeden set, zlatý bod (punto de oro), 
za stavu 6:6 na gamy rozhodne tiebreak 

● ze skupin A1xB2 a A2xB1, semifinále a finále 

Bodování 
a) účast 4 až 6 párů 

1. místo 30 bodů 
2. místo 20 bodů 



3. místo 10 bodů 
4. místo 5 bodů 
5. místo 3 body 
6. místo 1 bod 

 
b) účast 7 až 12 párů 

vítěz 30 bodů 
finalista 20 bodů 
semifinalista 10 bodů 
3. místo ve skupině 5 bodů 
4. místo ve skupině 3 body 
ostatní páry 1 bod 

 

 

● startovné minimálně 400,- (odvod 10% ČPF) 
● jen pro členy ČPF 
● hráči na aktuálním žebříčku 1 - 10 nemohou hrát spolu v kategorii MUŽI 
● minimální účast v kategorii MUŽI - 4 páry 
● přihlášení na webu ČPF v sekci turnajový systém 
● losování na místě v den turnaje z předem přihlášených párů 
● termín turnaje zveřejněn na webu ČPF 
● uzávěrka přihlášek min. 3 dny před datem konání turnaje 

Hrací schéma 
a) účast 4 až 6 párů 

● hraje se na dva sety, každý s každým, zlatý bod (punto de oro), za stavu 1:1 na 
sety rozhodne super tiebreak (do 10 o dva body) 

b) účast 7 až 12 párů 

● hraje se ve dvou skupinách, každý s každým, dva sety, zlatý bod (punto de oro), 
za stavu 1:1 na sety rozhodne super tiebreak 

● ze skupin A1xB2 a A2xB1, semifinále a finále 

c) účast 13 až 16 párů 

● hraje se pavoukem na dva sety, zlatý bod, za stavu 1:1 na sety super tiebreak 



● útěcha se hraje pavoukem na dva sety, zlatý bod, za stavu 1:1 super tiebreak 

Bodování 
a) účast 4 až 6 párů 

1. místo 50 bodů 
2. místo 30 bodů 
3. místo 20 bodů 
4. místo 10 bodů 
5. místo 5 body 
6. místo 3 bod 

 
b) účast 7 až 12 párů (systém skupiny + play off) 

vítěz 50 bodů 
finalista 30 bodů 
semifinalista 20 bodů 
3. místo ve skupině 10 bodů 
4. místo ve skupině 5 body 
ostatní páry 3 body 

 
c) účast 13 až 16 párů (systém KO pavouk + KO útěcha) 

vítěz 50 bodů  
finalista 30 bodů 
semifinalista 20 bodů 
čtvrtfinalista 10 bodů 
vítěz útěchy:5 bodů 
finalista útěchy 3 body 
ostatní páry 1 bod 


