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Co je plážový tenis?
Plážový tenis je nejčastěji popisován jako směsice tenisu, badmintonu a také plážového
volejbalu. Hraje se na dvorci, který je rozměrem identický s dvorcem na plážový volejbal, síť
se napíná do výšky 170 cm. Ke hře se užívají speciální pálky dlouhé od 47 cm do 50 cm a
speciální podhuštěné tenisové míče. Největší výhodou tohoto sportu je především jeho
atraktivita. Oproti ostatním výše zmíněným sportům hraje ve prospěch plážového tenisu
také poměrně nízká časová náročnost osvojení si herních základů. Hrají se pouze čtyřhry
v kategoriích muži, ženy i mix.
Utkání jsou svou organizována stejně jako klasická tenisová utkání čtyřhry. Utkání se hraje na
dvě vítězné sady do 6 gamů, za stavů 6/6 tiebreak. Případný třetí set se hraje formou tzv.
„super-tiebreak“.
Svou nenáročností je plážový tenis vhodný pro všechny věkové kategorie od cca 6 let do 70
let. Písek je šetrný k pohybovému aparátu, takže je hráči umožněno věnovat se sportu
i v pokročilém věku.
Další výhodou je i nenáročnost naučení se technickým základům hry. Tímto je umožněno
hrát skutečná utkání i mírně pokročilým hráčům, a ne pouze výkonnostním sportovcům.
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Cíle ČSPT pro rok 2014
-

Navázání spolupráce s ČTS

-

Rozšíření členské základny sportu (předpokládaná členská základna na konci první
sezóny v řádech stovek členů)

-

Rozšíření společenského povědomí o tomto sportu

- Uspořádání mezinárodního turnaje
- Navázání spolupráce s existujícími sportovními areály
- Zisk strategických partnerů pro rozvoj sportu

Výhody ČSPT
-

Znalost mezinárodního beachtennisového prostředí

-

Osobní kontakty s představiteli plážového tenisu ITF, Tennis Europe, národních svazů
plážového tenisu

-

Zkušenosti s pořádáním tenisových turnajů

-

Kontakty v českém tenisovém i beachvolejbalovém prostředí

-

Existence strategického partnera

-

Organizace celostátní série turnajů pod záštitou ČSPT

-

Vlastnictví webových stránek ČSPT - Plážovýtenis.com
(dostupné z http://www.plazovytenis.com)
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Mezinárodní soutěže
Na mezinárodní úrovni je plážový tenis organizován pod záštitou ITF. Beachtennisové turnaje
jsou členěny podobným způsobem jako tenisové turnaje do několika kategorií (od G1 –
nejlepší turnaj, obdoba Grand slamů či turnajů Masters, až

po G4 – Futures). Mimo

standardní rámec turnajů G1 – G4 jsou vyhlašovány ještě každoročně Kontinentální
mistrovství, Mistrovství světa a Mistrovství světa národních týmů. Každoročně se zvýšují
prize-money v rámci turnajů – během 3 let došlo k průměrně pětinásobnému zvýšení dotací.
Každým rokem se také zvyšuje počet hráčů a turnajů odehraných v rámci ITF Beachtennis
Tour. V rámci tohoto zvyšování počtu hráčů došlo i ke zvýšení kvality sportovních výkonů.

Pořádání turnaje
K uspořádání mezinárodního turnaje plážového tenisu je potřeba souhlas národního
tenisového svazu.
Dále ITF nemá další speciální požadavky, vyjma zaplacení administračního poplatku za
pořádání turnaje. Administrační poplatek se pohybuje od 150 USD do 500 USD v závislosti
na kategorii turnaje. Licence rozhodčích uznává a požaduje ITF stejné jako v tenise. Na úrovni
G4 a G3 stačí pro pořadatele standardní licence národní úrovně, na turnaje G2 a G1 je třeba
ITF Silver badge.
Juniorské soutěže zatím nejsou oficiálně organizovány, nicméně na vrcholných akcích sezóny
jsou již pořádány soutěže mládeže.
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České soutěže
Do roku 2014 neexistovala žádná souvislá činnost týkající se pořádání série turnajů. Od ledna
2014 byla zahájena zejména za podpory partnerské firmy Topspin GmbH., a také několika
sportovních areálů v ČR série turnajů. Turnaje jsou organizovány podobným způsobem jako
turnaje ČTS (kategorie A,B,C).

Cílem této nové série turnajů je:
1) rozšíření členské základny tohoto sportu a společenského povědomí o plážovém
tenisu
2) zvýšení konkurenceschopnosti na úrovni národních týmů – výběr reprezentace
3) zvýšení konkurenceschopnosti na mezinárodní úrovni
Přidanou hodnotou českých turnajů je, na rozdíl od obdobných turnajů pořádaných
v zahraničí, i aktivní účast mnoha špičkových tenistů (L.Dlouhý, D.Miketa, R.Jebavý atd.)
V současné době existuje pouze série turnajů pro věkovou kategorii 16 let a výše. Juniorské
soutěže ještě oficiálně neexistují ani pod záštitou ITF, nicméně jejich rozvoj je dle metodiky
ITF jednou z priorit do budoucích let.
Nejlepší český pár se v této chvíli se nachází hranici druhé stovky světového žebříčku, další
český pár se nachází na hranici třetí stovky světového žebříčku.
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Jak funguje plážový tenis v zahraničí?
1) Model „Itálie“
2) Model „střední Evropa“
Ad1)
-

Ideální model pro fungování tohoto sportu

-

Plážový tenis je na profesionální úrovni

-

Členská základna v řádech desítek tisíc členů

-

Doba fungování svazu plážového tenisu je přes 30 let

-

Na světě je pouze pár zemí, které jsou srovnatelné s Itálií (jedná se o Brazílii,
Španělsko a Rusko)

-

S reprezentačním týmem jezdí na vrcholné akce mnohačlenné realizační týmy
(obdoba Davis Cupu)

-

Místní svaz plážového tenisu pořádá ročně až desítky mezinárodních turnajů

Ad2)
-

Rakousko, Německo, Maďarsko, Švýcarsko, Bulharsko

-

Plážový tenis na amatérské či poloprofesionální úrovni

-

Členské základny v řádech stovek až tisíců

-

Díky kooperaci s lokálními tenisovými svazy se rapidně zvyšuje počet hráčů na
vrcholové i amatérské úrovni

-

Absence přírodních kurtů je nahrazována výstavbou nových sportovišť, která jsou
paradoxně vhodnější pro rozvoj kvality hráčské základny (tréninkové zázemí atd.)

-

Pod záštitou místního tenisového svazu je pořádáno 4-8 mezinárodních turnajů

