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Soutěžní řád 
Platný od 1. 4. 2021 

I. Základní ustanovení 

1. Tento Soutěžní řád (dále jako Řád) stanovuje a popisuje organizaci a řízení 
dlouhodobé celosezónní padelové soutěže s názvem ČESKÁ PADELOVÁ TOUR (dále 
jako ČPT), která se hraje jako seriál na sebe navazujících a společně bodovaných 
turnajů. 

2. Ustanovení Řádu musí být užívána tak, aby byl zajištěn pořádek v ČPT a její hladký a 
regulérní průběh, a aby se v plné míře uplatnila zásada, že o vítězství v zápase i 
turnajích má rozhodovat výsledek na kurtu. Všichni účastníci ČPT včetně hráčů, 
pořadatelů a organizačních pracovníků zajišťujících jeho řádný průběh jsou povinni 
vždy jednat tak, aby to bylo v souladu se zásadami čestného sportovního zápolení. 

3. Vyhlašovatelem ČPT je Česká padelová federace, z.s. (dále jako ČPF), jako oficiální 
zastřešující orgán padelu v České republice a člen mezinárodní padelové federace IPF 
(Internaaonal Padel Federaaon) a evropské padelové federace FEPA (Federaaon of 
European Padel). 

4. Veškerá obchodně-reklamní a markeangová práva včetně vysílacích práv na přenosy 
všemi známými i případně v budoucnu nově zavedenými technologickými formami 
(televize, internet, mobilní vysílání apod.) vlastní ČPF jako vyhlašovatel soutěže, 
přičemž některá z těchto práv může poskytnout jiným subjektům, například 
pořadatelům jednotlivých turnajů. 

II. Podmínky účas; 

1. V ČPT mohou startovat pouze hráči a hráčky řádně registrovaní v ČPF (registrační 
pokyny viz www.czpadel.cz), kteří před začátkem každého turnaje uhradí účastnický 
poplatek (dále jako Startovné). Totožnost hráče a registraci v ČPF musí před zahájením 
turnaje prověřit ředitel turnaje nebo vrchní rozhodčí. Výjimkou jsou turnaje kategorie 
ČPT 30, na nichž mohou startovat i hráči neregistrovaní v ČPF. Výjimkou jsou také 
turnaje ČPT, které budou zároveň turnajem mezinárodním (FEPA, FIP), v těchto 
případech na nich mohou startovat i zahraniční hráči, kteří nejsou členy ČPF, a jejich 
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mohou startovat i zahraniční hráči, kteří nejsou členy ČPF, a jejich přihláška se 
řídí mezinárodními pravidly. 

2. ČPT je vyhlášena pro tyto kategorie: 

- muži 

- ženy 

- mixy (tj. smíšené páry mužů a žen) 

- junioři do 18 let 

- juniorky do 18 let 

- veteráni muži (nad 45 let) 

- veteránky ženy (nad 45 let) 

- veteráni mixy (tj. smíšené páry mužů a žen nad 45 let) 

Kategorie mužů, žen a mixů jsou vypsány jako tzv. otevřené kategorie, tzn., že se jich 
mohou účastnit hráči a hráčky jakéhokoli věku. V juniorských a veteránských 
kategoriích mohou startovat pouze hráči a hráčky splňující věkový limit dané 
kategorie. 

3. Zájemci o účast na jednotlivých turnajích se musí zvlášť na každý turnaj předem řádně 
jmenovitě přihlásit a to vždy jako dvojice prostřednictvím centrálního přihlašovacího 
systému v rámci oficiálních internetových stránek České padelové federace 
(www.czpadel.cz). Výjimkou z tohoto ustanovení jsou turnaje ČPT 30 ve všech 
kategoriích, na něž se zájemci hlásí přímo u pořadatele turnaje na kontaktech 
zveřejněných na www.czpadel.cz. 

4. Na turnajích kategorie muži ČPT 30 nemohou spolu ve dvojici nastoupit hráči, kteří 
jsou oba na celostátním žebříčku do 20. místa v jeho poslední aktualizaci před daným 
turnajem. Turnaje ČPT 30 muži se mohou zúčastnit i smíšené dvojice, členové i 
nečlenové ČPF. Ve smíšené dvojici spolu nemohou hrát muž umístěný na aktuálním 
celostátním žebříčku do 20. místa a žena umístěná na aktuálním celostátním žebříčku 
do 10. místa. 

5. Na turnajích kategorie muži ČPT 50 nemohou spolu ve dvojici nastoupit hráči, kteří 
jsou oba na celostátním žebříčku do 10. místa při jeho poslední aktualizaci před 
daným turnajem. 

6. Uzávěrka přihlášek do turnajů je minimálně 3 kalendářní dny před zahájením turnaje, 
výjimkou jsou turnaje kategorie 30, kdy uzávěrku přihlášek určuje pořadatel (jsou 
povoleny i přihlášky v den turnaje). Turnaj rozlosuje pořadatel před jeho zahájením 
(včetně hracích časů a pořadí úvodních zápasů) a zajisl zveřejnění losu na 
internetových stránkách ČPF. U turnajů ČPT, které budou součásl mezinárodních 
turnajů (FEPA, FIP) bude uzávěrka přihlášek do turnaje přizpůsobena regulím FEPA/
FIP. 

http://www.czpadel.cz
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7. Hráči/hráčky cizí státní příslušnosa se mohou turnajů ČPT účastnit, pokud jsou řádně 
registrovaní v ČPF a zaplaali Startovné (výjimku tvoří turnaje kategorie 30, na nichž 
mohou startovat i bez členství v ČPF, a turnaje souběžně hrané jako turnaje FEPA/FIP 
– viz bod II.1.). Hráči/hráčky cizí státní příslušnosa se mohou zúčastnit i Masters (které 
je zároveň hráno jako mistrovství České republiky), započítávají se jim na Masters 
případně získané body a mají nárok na věcné ceny (s výjimkou poháru pro mistra ČR) i 
případné finanční odměny odpovídající konečnému umístění. Cizí státní příslušníci 
ovšem nemohou být vyhlášeni mistry České republiky (ani když je cizím státním 
příslušníkem jen jeden z vítězné dvojice), v případě jejich vítězství v Masters se 
mistrem České republiky stává nejlépe se umísavší pár české státní příslušnosa, který 
obdrží pohár pro mistra ČR. V případě, že by do finále ČPT Masters postoupily dvojice, 
kde alespoň jeden hráč je cizinec a jako poražené dvojice ze semifinále by byly 
dvojice, které jsou složeny z necizinců, by o Mistru ČR rozhodne jejich vzájemný 
zápas. V případě dalších teoreacky možných kombinací rozhodne ředitel turnaje 
Masters. 

III. Hrací formát ČPT  

1. ČPT se skládá ze samostatně bodovaných turnajů, na něž v případě kategorií mužů, 
žen a smíšených dvojic navazuje turnaj Masters, který se hraje zároveň jako oficiální 
mistrovství České republiky v padelu. Turnaje ČPT mužů jsou rozděleny do čtyř úrovní 
ČPT 30, ČPT 50, ČPT 100 a ČPT 200 (během jednoho ročníku ČPT může být odehráno 
maximálně 8 turnajů ČPT 200). Turnaje ČPT žen, mixů, juniorské a veteránské jsou 
rozděleny do dvou úrovní ČPT 30 a ČPT 100.   

2. Místa a termíny konání všech turnajů ČPT budou určeny po dohodě ČPF s kluby nebo 
provozovateli padelových kurtů a budou s předsahem zveřejněny v on-line 
turnajovém systému ČPF včetně uvedení kategorie turnaje. 

3. Turnaje ČPT se mohou hrát i mimo území České republiky. Turnaje Masters se bude 
hrát v České republice. 

4. Vítězem ČPT se stává ten, kdo v turnajích ČPT, pouze v kategoriích muži a ženy, získá 
nejvyšší počet bodů. V případě, že takových hráčů bude víc, rozhoduje o vítězi v 
kategorii muži vyšší průměr získaných bodů z turnajů ČPT 100 a ČPT 200 a v kategorii 
ženy vyšší průměr získaných bodů z turnajů ČPT 100. Pro hodnocení do pořadí ČPT  se 
nepříhlíží k bodům, které hráč/hráčka získá na turnajích organizovaných FIP nebo 
FEPA. 

5. Turnaje Masters nebudou mít v žádné kategorii charakter oficiálního mistrovství 
České republiky v padelu v případě, že jim nebude předcházet odehrání 
předepsaného počtu turnajů započítávaných do ČPT v daném ročníku. Minimální 
formáty počtu turnajů v jednotlivých kategoriích jsou tyto: 
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               Muži:                   4 (ČPT 50, 100, 200) + Masters 

Ženy:                    3 (ČPT 100) + Masters 

Mixy:                    3 (ČPT 100) + Masters 

6. Turnaje mužů ČPT 30 a ČPT 50 se musí zúčastnit minimálně 4 dvojice. Turnaje mužů 
ČPT 100 se musí zúčastnit minimálně 6 dvojic. V případě účasa v turnaji menšího 
počtu dvojic než 6 je možné snížit bodovou hodnotu turnaje na ČPT 50 při splnění 
podmínky uvedené v bodu II.4. Soutěžního řádu. Turnaje mužů ČPT 200 se musí 
zúčastnit minimálně 8 dvojic. V případě účasa v turnaji menšího počtu dvojic než 8 je 
možné snížit bodovou hodnotu turnaje na ČPT 100, případně i na ČPT 50 vždy při 
splnění podmínky uvedené v bodu II.4. Soutěžního řádu. V turnaji kategorie ženy, 
mixy, juniorské a veteránské kategorie se musí turnaje ČPT zúčastnit minimálně 3 
dvojice. V případě, že bude na turnaj přihlášeno méně dvojic, než je minimální počet 
v dané kategorii, je na rozhodnul pořadatele, zda takový turnaj zorganizuje. Pokud 
ano, jeho výsledky nebudou započítávány do ČPT ani do žebříčků. 

7. Turnajů Masters (tj. v kategoriích muži, ženy, mixy) se zúčastní hráči/hráčky 
s nejvyšším bodovým ziskem v oficiálním žebříčku ČPF podle jeho poslední aktualizace 
před termínem Masters v dané kategorii. Pořadí z přihlášených dvojic do Masters 
bude určeno na základě součtu individuálně získaných bodů obou hráčů/hráček 
dvojice. Masters v kategorii mužů se musí účastnit minimálně 8 dvojic, Masters 
v kategorii žen a mixů minimálně 4 dvojice. Do turnajů Masters všech kategorií bude 
přijato maximálně 16 dvojic.  

8. ČPF má právo udělit do každého z turnajů Masters jedné dvojici tzv. volnou kartu, 
tedy umožnit start v turnaji jedné dvojici, aniž by se do něj kvalifikovala na základě 
bodů z předchozích turnajů. V případě, že se ČPF rozhodne volnou kartu udělit, musí 
to oznámit pořadateli Masters a zveřejnit nejpozději 5 dnů před zahájením turnaje. 

IV. Herní pravidla na turnajích 

1. Všechny turnaje ČPT se hrají podle jednotných hracích pravidel, které vycházejí 
z hracích pravidel mezinárodní padelové federace IPF. 

2. Na turnajích kategorie muži ČPT 30 se hraje výhradně skupinovým herním 
systémem. Při účasa 4-6 párů je utvořena jedna skupina, v níž hrají páry zápasy 
každý s každým a z těchto výsledků vznikne konečné pořadí turnaje. Při této 
početní účasa se samotné zápasy hrají na dva sety do 6 gamů (za stavu 6:6 
v každém setu rozhoduje tzv. aebreak do 7 vítězných bodů), za případného stavu 
1:1 na sety rozhoduje tzv. super aebreak do vítězných 10 bodů.  Jednotlivé gamy 
se hrají bez výhod, při shodě rozhoduje tzv. „punto de oro“ (zlatý bod). Při účasa 
7-12 párů jsou losem utvořeny dvě skupiny (A a B), v nichž hrají páry své zápasy 
každý s každým, a z těchto výsledků vznikne pořadí ve skupinách. Nejvýše 
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umístěné dva páry ve skupinách postupují do semifinále, kde se zápasy hrají 
vyřazovacím způsobem a nasazením dle principu A1-B2 a A2-B1. Vítězové 
semifinále postupují do finále, poražení semifinalisté sehrají zápas o 3. místo. Při 
této početní účasa se samotné zápasy hrají na jeden set do 6 gamů (za stavu 6:6 
v každém setu rozhoduje tzv. aebreak do 7 vítězných bodů), jednotlivé gamy se 
hrají bez výhod, při shodě rozhoduje tzv. „punto de oro“ (zlatý bod). 

3. Na turnajích kategorie muži ČPT 50 se hraje herním systémem podle počtu 
účastníků. Při účasa 4-6 párů je utvořena jedna skupina, v níž hrají páry zápasy 
každý s každým a z těchto výsledků vznikne konečné pořadí turnaje. Při účasa 
7-12 párů jsou losem utvořeny dvě skupiny (A a B), v nichž hrají páry své zápasy 
každý s každým, a z těchto výsledků vznikne pořadí ve skupinách. Nejvýše 
umístěné dva páry ve skupinách postupují do semifinále, kde se zápasy hrají 
vyřazovacím způsobem a nasazením dle principu A1-B2 a A2-B1. Vítězové 
semifinále postupují do finále, poražení semifinalisté sehrají zápas o 3. místo. Při 
účasa 13-16 párů se hraje vyřazovacím způsobem, kdy jsou páry rozlosovány do 
hlavního hracího plánu (tzv. „pavouka“). Vítězové zápasů postupují do další fáze 
hlavního hracího plánu až do finále, páry poražené ve svém prvním zápase 
nastupují do turnaje útěchy, který se hraje také vyřazovacím způsobem až do 
finále.   Samotné zápasy se hrají na dva sety do 6 gamů (za stavu 6:6 v každém 
setu rozhoduje tzv. aebreak do 7 vítězných bodů), za případného stavu 1:1 na sety 
rozhoduje tzv. super aebreak do vítězných 10 bodů. Jednotlivé gamy se hrají bez 
výhod, při shodě rozhoduje tzv. „punto de oro“ (zlatý bod). 

4. Na turnajích kategorie muži ČPT 100 se hraje herním systémem podle počtu 
účastníků. Při účasa 6-12 párů se hraje vyřazovacím způsobem, kdy jsou páry 
rozlosovány do hlavního hracího plánu (tzv. „pavouka“). Vítězové zápasů postupují 
do další fáze hlavního hracího plánu až do finále, páry poražené ve svém prvním 
zápase nastupují do turnaje útěchy, který se hraje skupinovým systémem každý s 
každým. Na základě výsledků v této skupině vznikne konečné pořadí turnaje 
útěchy. Při účasa 13-16 párů se hraje vyřazovacím způsobem, kdy jsou páry 
rozlosovány do hlavního hracího plánu (tzv. „pavouka“). Vítězové zápasů postupují 
do další fáze hlavního hracího plánu až do finále, páry poražené ve svém prvním 
zápase nastupují do turnaje útěchy, který se hraje vyřazovacím způsobem až do 
finále. Samotné zápasy se hrají na dva sety do 6 gamů (za stavu 6:6 v každém setu 
rozhoduje tzv. aebreak do 7 vítězných bodů), za případného stavu 1:1 na sety 
rozhoduje tzv. super aebreak do vítězných 10 bodů, jednotlivé gamy se hrají 
s výhodami. 

5. Na turnajích kategorie muži ČPT 200 se hraje herním systémem podle počtu 
účastníků. Při účasa 8-12 dvojic jsou páry rozlosovány do hlavního hracího plánu 
(tzv. „pavouka“). Vítězové zápasů postupují do další fáze hlavního hracího plánu až 
do finále, páry poražené ve svém prvním zápase nastupují do turnaje útěchy, 
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zápase nastupují do turnaje útěchy, který se hraje skupinovým systémem každý 
s každým. Samotné zápasy se hrají na dva sety do 6 gamů (za stavu 6:6 v každém 
setu rozhoduje tzv. aebreak do 7 vítězných bodů), za případného stavu 1:1 na sety 
rozhoduje tzv. super aebreak do vítězných 10 bodů, jednotlivé gamy se hrají 
s výhodami. Při účasa 13-16 dvojic jsou páry rozlosovány do hlavního hracího 
plánu (tzv. „pavouka“). Vítězové zápasů postupují do další fáze hlavního hracího 
plánu až do finále, páry poražené ve svém prvním zápase nastupují do turnaje 
útěchy, která se hraje vyřazovacím systémem až do finále. Samotné zápasy se hrají 
na dva sety do 6 gamů (za stavu 6:6 v každém setu rozhoduje tzv. aebreak do 7 
vítězných bodů), za případného stavu 1:1 na sety rozhoduje tzv. super aebreak do 
vítězných 10 bodů, jednotlivé gamy se hrají s výhodami. 

6. Na turnaji kategorie muži ČPT Masters se hraje výhradně vyřazovacím herním 
systémem, kdy jsou páry rozlosovány do hlavního hracího plánu (tzv. „pavouka“). 
Vítězové zápasů postupují do další fáze hlavního hracího plánu až do finále, páry 
poražené ve svém prvním zápase nastupují do turnaje útěchy, který se hraje 
jednokolým vyřazovacím způsobem. Všechny zápasy (hlavní soutěž i útěcha) se 
hrají na dva vítězné sety do 6 gamů, za stavu 6:6 v každém setu rozhoduje tzv. 
aebreak do 7 vítězných bodů, jednotlivé gamy se hrají s výhodami.  

7. Na turnajích kategorie ženy, mixy, juniorské a veteránské ČPT 30 se hraje 
výhradně skupinovým herním systémem. Při účasa 3-6 párů je utvořena jedna 
skupina, v níž hrají páry zápasy každý s každým a z těchto výsledků vznikne 
konečné pořadí turnaje. Při této početní účasa se samotné zápasy hrají na dva 
sety do 6 gamů (za stavu 6:6 v každém setu rozhoduje tzv. aebreak do 7 vítězných 
bodů), za případného stavu 1:1 na sety rozhoduje tzv. super aebreak do vítězných 
10 bodů.  Jednotlivé gamy se hrají bez výhod, při shodě rozhoduje tzv. „punto de 
oro“ (zlatý bod). Při účasa 7-12 párů jsou losem utvořeny dvě skupiny (A a B), 
v nichž hrají páry své zápasy každý s každým, a z těchto výsledků vznikne pořadí ve 
skupinách. Nejvýše umístěné dva páry ve skupinách postupují do semifinále, kde 
se zápasy hrají vyřazovacím způsobem a nasazením dle principu A1-B2 a A2-B1. 
Vítězové semifinále postupují do finále, poražení semifinalisté sehrají zápas o 3. 
místo. Při této početní účasa se samotné zápasy hrají na jeden set do 6 gamů (za 
stavu 6:6 v každém setu rozhoduje tzv. aebreak do 7 vítězných bodů), jednotlivé 
gamy se hrají bez výhod, při shodě rozhoduje tzv. „punto de oro“ (zlatý bod). 

8. Na turnajích kategorie ženy, mixy, juniorské a veteránské ČPT 100 se hraje se 
hraje herním systémem podle počtu účastníků. Při účasa 3-6 párů se hraje 
skupinovým systémem každý s každým. Na základě těchto výsledků vznikne 
konečné pořadí turnaje. Samotné zápasy se hrají na dva sety do 6 gamů (za stavu 
6:6 v každém setu rozhoduje tzv. aebreak do 7 vítězných bodů), za případného 
stavu 1:1 na sety rozhoduje tzv. superaebreak do vítězných 10 bodů, jednotlivé 
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superaebreak do vítězných 10 bodů, jednotlivé gamy se hrají s výhodami.  Při 
účasa 7-12 párů se hraje vyřazovacím způsobem, kdy jsou páry rozlosovány do 
hlavního hracího plánu (tzv. „pavouka“). Vítězové zápasů postupují do další fáze 
hlavního hracího plánu až do finále, páry poražené ve svém prvním zápase 
nastupují do turnaje útěchy, který se hraje skupinovým systémem každý s každým. 
Na základě výsledků v této skupině vznikne konečné pořadí turnaje útěchy. Při 
účasa 13-16 párů se hraje vyřazovacím způsobem, kdy jsou páry rozlosovány do 
hlavního hracího plánu (tzv. „pavouka“). Vítězové zápasů postupují do další fáze 
hlavního hracího plánu až do finále, páry poražené ve svém prvním zápase 
nastupují do turnaje útěchy, který se hraje vyřazovacím způsobem až do finále. 
Samotné zápasy se hrají na dva sety do 6 gamů (za stavu 6:6 v každém setu 
rozhoduje tzv. aebreak do 7 vítězných bodů), za případného stavu 1:1 na sety 
rozhoduje tzv. super aebreak do vítězných 10 bodů, jednotlivé gamy se hrají 
s výhodami. 

9. Na turnaji kategorií ženy a mixy ČPT Masters se hraje herním systémem podle 
počtu účastníků. Při účasa 4-6 párů je utvořena jedna skupina, v níž hrají páry 
zápasy každý s každým a z těchto výsledků vznikne konečné pořadí turnaje. Při 
účasa 7-12 párů jsou losem utvořeny dvě skupiny (A a B), v nichž hrají páry své 
zápasy každý s každým, a z těchto výsledků vznikne pořadí ve skupinách. Nejvýše 
umístěné dva páry ve skupinách postupují do semifinále, kde se zápasy hrají 
vyřazovacím způsobem a nasazením dle principu A1-B2 a A2-B1. Vítězové 
semifinále postupují do finále, poražení semifinalisté sehrají zápas o 3. místo. Při 
účasa 13-16 párů se hraje vyřazovacím způsobem, kdy jsou páry rozlosovány do 
hlavního hracího plánu (tzv. „pavouka“). Vítězové zápasů postupují do další fáze 
hlavního hracího plánu až do finále, páry poražené ve svém prvním zápase 
nastupují do turnaje útěchy, který se hraje jednokolovým vyřazovacím způsobem.   
Samotné zápasy se hrají na dva vítězné sety do 6 gamů (za stavu 6:6 v každém 
setu rozhoduje tzv. aebreak do 7 vítězných bodů), jednotlivé gamy se hrají 
s výhodami.  

10.Na turnajích kategorií ČPT 30 a muži ČPT 50 se losuje bez nasazování, ze všech 
přihlášených dvojic. Na turnajích kategorií ČPT 100, muži ČPT 200 a Masters jsou 
nasazeny nejlepší páry podle součtu jejich bodů na aktuálním celostátním 
žebříčku ČPF (bez bodů získaných na turnajích FEPA/FIP). Na turnaji s účasl 7-12 
párů dvojic budou nasazeny nejlepší dvě dvojice, na turnaji s účasl min. 13 párů 
budou nasazeny čtyři nejlepší dvojice. 

11. Jednotlivé zápasy se hrají bez rozhodčího, o spravedlivý průběh zápasu se starají 
samotní hráči. Pořadatel turnaje však musí zajisat a určit vrchního rozhodčího, 
který dbá na dodržování pravidel a rozhoduje v případě sporných situací. Vrchním 
rozhodčím může být i ředitel turnaje. 
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12.Každý hráč či hráčka je povinen si zabezpečit vlastní hrací vybavení (raketa, obuv, 
oblečení), nebo má možnost si za poplatek vypůjčit raketu od pořadatele turnaje. 

13.Každý turnaj ČPT se musí mít hrát s míči HEAD Padel. Pořadatel musí na začátek 
turnaje připravit nové míče a samostatně nové míče musí dát také k dispozici na 
finálový zápas. Pořadatel každého turnaje má možnost prostřednictvím ČPF získat 
na turnaj ČPT míče HEAD Padel za cenově zvýhodněných podmínek. V případě 
zájmu o dodávku těchto míčů za cenově zvýhodněných podmínek musí pořadatel 
turnaje oslovit ČPF nejpozději 1 měsíc před konáním daného turnaje.  

14.Na turnaje Masters všech kategorií míče HEAD Padel zajisl a dodá ČPF.  

V. Bodování na turnajích 

1. Body z turnajů ČPT získávají pouze členové České padelové federace.  

2. Hráči i hráčky získávají na turnajích ČPT body podle úrovně/kategorie turnaje a 
podle svého konečného umístění v turnaji či podle fáze, do které se probojují.  

3. Ve všech kategoriích ČPT (muži, ženy, mixy, juniorské, seniorské) získávají hráči i 
hráčky podle svého konečného umístění v turnaji či podle fáze, do níž se probojují, 
shodné body. 

4. Body odpovídající konkrétní fázi turnaje či body za konečné umístění v turnaji 
získává každý hráč či hráčka z dvojice (např. za vítězství v turnaji ČPT 100 získávají 
100 bodů oba hráči či hráčky z vítězné dvojice). 

5. Na turnajích ČPT získávají hráči a hráčky body dle Klasifikačního řádu ČPF.  

6. V případě, že je turnaj ČPT hrán zároveň jako mezinárodní turnaj FEPA/FIP, udělují 
se body takto: 

a) hráči registrovaní v ČPF získávají příslušné body dle Klasifikačního řádu ČPF 

b) hráči registrovaní v ČPF získávají body dle regulí FEPA/FIP do mezinárodních 
žebříčků 

c) hráči neregistrovaní v ČPF (cizinci) získávají body dle regulí FEPA/FIP jen do 
mezinárodních žebříčků (nikoliv do hodnocení ČPT či do žebříčku ČPF). 

VI. Pravidla pořadatelství turnajů 
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1. Pořadatelství turnajů ČPT uděluje ČPF českým padelovým klubům/provozovatelům 
padelových kurtů na základě splnění předepsaných podmínek.  K těmto podmínkám 
patří: 

a) provozovatel padelového areálu/klub musí dát ČPF na vědomí zájem o 
pořadatelství do určeného termínu, aby mohl být zařazen do oficiální termínové 
lisany turnajů ČPT. 

b) pořadatel musí mít k dispozici alespoň 1 padelový kurt s oficiální cerafikací ČPF. 

c) pořadatel musí zabezpečit základní zázemí pro účastníky turnaje (šatny, sprchy, 
toalety) včetně drobného občerstvení na prodej. 

d) pořadatel musí mít k dispozici min. 4 náhradní padelové rakety, které v případě 
potřeby či zájmu zapůjčí hráčům (zdarma či za poplatek).  

e) pořadatel jmenuje ředitele turnaje s příslušnými pravomocemi a povinnostmi vůči 
ČPF. Ředitel musí určit vrchního rozhodčího turnaje se znalostmi padelových 
pravidel nebo může funkci vrchního rozhodčího vykonávat sám. 

f) pořadatel je povinen vybrat od účastníků turnaje Startovné, přičemž toto 
Startovné je jeho příjmem. 

g) hráči a hráčky, kteří se na turnaj ČPT dle bodu II.3. řádně přihlásí, budou přijaa, 
ale přesto se ho nezúčastní, jsou povinni zaplaat pořadateli turnaje sankční 
poplatek ve výši 50% turnajového Startovného (povinnost se týká obou hráčů 
z přihlášené dvojice). Do doby, než tento poplatek pořadateli turnaje ato hráči a 
hráčky uhradí, nesmějí startovat na žádném jiném turnaji pořádaném Českou 
padelovou federací. 

h) pořadatel uhradí ČPF nejpozději do 14 kalendářních dnů po ukončení turnaje 
licenční poplatek ve výši 10% z částky přijaté na Startovném. 

i) výše Startovného na turnajích bude určena po dohodě ČPF s pořadatelem daného 
turnaje s lm, že na turnajích kategorie muži a ženy ČPT 30 bude minimálně ve 
výši 300 Kč/účastníka (tj. 600 Kč/dvojici), na turnajích kategorie muži ČPT 50, muži 
a ženy ČPT 100 a muži ČPT 200 bude minimálně 400 Kč/účastníka (tj. 800 Kč/
dvojici) a na turnaji muži, ženy a mixy ČPT Masters bude minimálně 500 Kč/
účastníka (tj. 1000 Kč/dvojici). V případě, že pořadatel ve shodném datu souběžně 
pořádá turnaje ve dvou kategoriích, poskytne hráči/hráčce (pouze členovi ČPF), 
který se zúčastní obou turnaj, slevu 20% na Startovném. Výše Startovného 
v kategoriích junioři a veteráni bude minimálně 300 Kč.   

j) ČPF má právo vyslat na turnaj svého delegáta s kontrolními pravomocemi. 

k) pořadatel akceptuje umístění reklamních poutačů a nosičů partnerů ČPT a ČPF, 
které mu nahlásí ČPF nejpozději 7 kalendářních dnů před začátkem turnaje. 
Pořadatel zajisl umístění těchto reklamních prvků v areálu turnaje a vynaloží 
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a vynaloží maximální úsilí o jejich viditelnost a čistotu během turnaje a zamezí 
jejich ztrátě.  

VII. Ceny a odměny na turnajích 

1. Na každém turnaji ČPT obdrží hráči a hráčky věcné ceny podle svého konečného 
umístění. Věcné ceny do turnaje zajisl pořadatel, případné další ceny věnují partneři 
ČPT nebo ČPF. 

2. Na každém turnaji ČPT 200 mužů a na turnajích Masters (mužů, žen a mixů) mohou 
hráči a hráčky získat podle svého konečného umístění finanční prémii (tzv. prize 
money), pokud se tak pořadatel turnaje rozhodne a tuto prémii nabídne. V tom 
případě ji pořadatel turnaje vyplácí ihned po skončení turnaje v hotovosa. Částka 
pořadatelem určená k vyplacení finančních prémií na turnaji se stanovuje ve výši 50% 
z vybraného Startovného, přičemž z této částky obdrží vítězný pár 50%, pár poražený 
ve finále obdrží 30% a páry poražené v semifinále obdrží po 10%.   

3. Na turnajích Masters, hraném jako mistrovství České republiky, získávají vítězové (s 
výjimkou cizích státních příslušníků) atul „Mistr České republiky“ a pohár pro mistra 
ČR.  

VIII. An;dopingová ustanovení a pravidla 

1. Každý hráč-účastník ČPT je povinen nepoužívat látky považované za doping a podrobit 
se dopingovým kontrolám prováděným v souladu s pravidly Mezinárodního 
olympijského výboru a „Směrnicí pro kontrolu a posah dopingu ve sportu.“ 

2. Výkonem a plněním „Směrnice pro kontrolu a posah dopingu ve sportu“ Česká 
padelová federace, vědoma si povinnosl vyplývajících z podpisu České charty proa 
dopingu, pověřuje Anadopingový výbor České republiky (dále jen ADV ČR) zřízený 
podle zákona č. 576/1990 Sb. Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. 

3. „Směrnice pro kontrolu a posah dopingu ve sportu“ vymezuje pojem dopingu, 
definuje zakázané dopingové látky a metody, informuje o prevenci dopingu, stanovuje 
zásady provádění dopingových kontrol, disciplinárního řízení a stanovuje sankce za 
zjištěný doping. Tyto sankce v případě jejich udělení ČPF akceptuje. 

4. Každý hráč-účastník ČPT je povinen se podrobně seznámit s obsahem Směrnice pro 
kontrolu a posah dopingu“. 

IX. Disciplinární opatření  
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1. Účelem disciplinárních opatření je přispívat k dodržování stanovených pravidel 
chování účastníků ČPT, pravidel a zásad sportovní činnosa, zásad společenského 
chování a zásad sportovní eaky. Disciplinární rozhodnul přitom mají za cíl výchovný 
účinek na provinilého, ostatní sportovce i na veřejnost. 

2. Disciplinární orgány rozhodují o disciplinárních proviněních (porušeních stanovených 
povinnosl), ke kterým došlo v souvislosa s účasl v ČPT.  

3. Disciplinárním orgánem řešícím provinění v ČPT je Disciplinární komise ČPF. 
4. Disciplinární komise ČPF má pro dosažení účelu disciplinárních opatření k dispozici 

tyto prostředky: 
- napomenul 
- peněžitá pokuta do 1.000 Kč  
- peněžitá pokuta od 1.000 do 10.000 Kč  
- zákaz účasa na turnajích ČPT (po dobu 1-6 měsíců)  
- zákaz účasa na turnajích ČPT (minimálně na dobu 12 kalendářních měsíců)  

5. Při volbě prostředku přihlíží Disciplinární komise mj. k závažnosa disciplinárního 
provinění, k jeho dopadu na regulérnost ČPT a dále k tomu, zda byl provinilec pro 
stejné nebo podobné provinění již dříve potrestán. 

6. Trestá-li disciplinární komise za několik disciplinárních provinění společně, uloží trest, 
který se vztahuje na nejzávažnější disciplinární provinění. K ostatním disciplinárním 
proviněním pak přihlédne jako k přitěžujícím okolnostem. 

7. Napomenul: toto disciplinární opatření disciplinární komise ukládá, jedná-li se o 
první disciplinární provinění daného účastníka ČPT a má se za to, že toto postačí k 
dosažení účelu disciplinárního řízení. 

8. Peněžitá pokuta do 1.000 Kč: může být uložena za méně závažné disciplinární 
provinění, zejména proa tomuto Řádu a sportovně technickým předpisům a 
pravidlům padelu. 

9. Peněžitá pokuta od 1.000 do 10.000 Kč a zákaz účasa na turnajích ČPT: může být 
uložena za závažné disciplinární provinění, které vede k poškození dobrého jména ČPT 
a ČPF v tuzemsku nebo zahraničí. 

10. Vyloučení z ČPT: může být uděleno především za porušení zásad slušného chování 
v souvislosa s ČPT, porušení zásad eaky, zápolení fair play, napadení nebo pohrůžku 
lmto napadením během turnajů ČPT. Toto disciplinární opatření může být uděleno 
jen při mimořádně hrubém a závažném disciplinárním provinění a nelze očekávat, že 
by na místo jeho uložení splnil účel jiný druh trestu podle tohoto disciplinárního řádu. 

11. Mimo výše uvedených disciplinárních opatření jsou ČPF plně respektována 
rozhodnul, která, v případě porušení anadopingových opatření, učiní Anadopingový 
výbor ČR. 
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Tento Soutěžní řád vytvořila Česká padelová federace, z.s.


