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1. OFICIÁLNE PRAVIDLÁ
Oficiálnymi športovými pravidlami Special Olympics pre Tenis sa riadia všetky súťaže Special 
Olympics. Special Olympics, ako medzinárodný športový program, vytvoril tieto pravidlá na 
základe tenisových pravidiel International Tennis Federation (ITF), ktoré nájdete na adrese 
http://www.itftennis.com/. Pravidlá ITF alebo National Governing Body (NGB) sa uplatňujú s 
výnimkou prípadov, keď sú v rozpore s oficiálnymi športovými pravidlami Special Olympics pre 
tenis alebo s článkom I. V takýchto prípadoch platia oficiálne športové pravidlá Special 
Olympics pre Tenis.
Viac informácií nájdete v článku 1, http://media.specialolympics.org/resources/sports-
essentials/general/Sports-Rules-Article-1.pdf, ktoré sa týkajú kódexov správania, štandardov 
odbornej prípravy, zdravotných a bezpečnostných požiadaviek, rozdelenia, ocenenia, kritérií na 
postup do vyššej úrovene súťaže a unifikovaných športov.

2. OFICIÁLNE DISCIPLÍNY
Škála disciplín je určená na to, aby ponúkala športové príležitosti pre športovcov všetkých 
schopností. Programy môžu určovať ponúkané disciplíny a v prípade potreby aj usmernenia 
pre riadenie týchto disciplín. Tréneri sú zodpovední za poskytovanie tréningov a výber disciplín 
zodpovedajúcich športovým schopnostiam a záujmom jednotlivých športovcov.Nasleduje 
zoznam oficiálnych disciplín, ktoré sú k dispozícii na hrách Special Olympics. 

2.1 Súťaž individuálnych zručností  
2.2 Dvojhra 
2.3 Štvorhra 
2.4 Zmiešaná štvorhra 
2.5 Unifikovaná štvorhra   
2.6 Unifikovaná zmiešaná štvorhra 
2.7 Unifikovaný tímový tenis 

3. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

3.1 Rozdelenie 

3.1.1 Športovci musia byť rozdelení na základe ratingu v súlade s tenisovým 
ratingovým formulárom. 
3.1.2 Tenisový ratingový formulár musí byť predložený každému športovcovi, 
ktorý je zaregistrovaný do súťaže. 
3.1.3 Tenisový ratingový formulár je k dispozícii v časti D oficiálnych športových 
pravidiel Special Olympics pre tenis.

3.2 Zápas  
3.2.1 Zápas bude pozostávať z jedného z nasledujúcich. 

3.2.1.1 Jeden set so 6 hrami s rozhodujúcou hrou (tie-break) so 
skóre bez výhody s rozdielom dvoch bodov a so 7-bodovým tie-
breakom, ktorý sa hrá za stavu stavu 6 :6 na gemy zápas. 
3.2.1.2 Dva krátke sety s rozhodujúcou hrou so skóre bez 
výhody a s 10 bodovým tie-breakom, aby sa rozhodlo o zápase. 
Hráč/dvojica, ktorý prvý získa štyri hry vyhráva set, za 
predpokladu rozdielu najmenej dvoch hier. Ak sa v sete dosiahne 
stav 4:4, nastáva 7-bodový tie-break.
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Ak je stav v zápase 1:1 na sety, hra sa rozhodne v jednom 10 bodovom tie-
breaku. Táto rozhodujúca hra nahrádza rozhodujúci set. Neodporúča sa pre 
športovcov s hodnotením nižším ako 3,0. 
3.2.1.3 Dva sety so 6 hrami a rozhodujúcou hrou so skóre bez výhody s 10 
bodovým tie-breakom, ktorý musí rozhodnúť zápas. V sete so 6 hrami 
vyhráva ten hráč / tím, ktorý vyhrá 6 hier s rozdielom dvoch hier. Za stavu 6: 
6 na gemy nastáva 7 bodový tie-break.  Ak je stav v zápase 1:1 na sety, hrá 
sa na rozhodnutie zápasu jeden 10 bodový tie-break. Táto rozhodujúca hra 
nahrádza rozhodujúci set. Neodporúča sa pre športovcov s hodnotením 
nižším ako 6,0. 
3.2.1.4 V dvoch setoch so 4 alebo 6 hrami a tie-breakom, bude trojminútová 
prestávka pred rozhodujúcim 10-bodovým tie-breakom. 
3.2.1.5 Systém bodovania bez výhody sa použije pre všetky hry. Proces bez 
výhody je jednoducho to, čo naznačuje názov: prvý hráč, ktorý vyhrá štyri 
body, vyhráva hru, pričom siedmy bod hry sa stáva víťazným bodom hry pre 
každého hráča. 

3.3 Dvohry 
3.3.1 Prijímajúci hráč si môže zvoliť pravú alebo ľavú stranu dvorca, podanie pri 
siedmom bode, musí byť zahrané na určený kurt. 

3.4 Štvorhry 
3.4.1 Prijímajúci pár si môže zvoliť pravú alebo ľavú stranu dvorca, podanie pri  
siedmom bode, musí byť zahraný na hráča na určenom kurte. 

 3.5 Zápasy zmiešaných štvorhier 
3.5.1 Hráč rovnakého pohlavia ako podávajúci prijíma rozhodujúci bod. T.j. muž  
mužovi alebo žena žene.          

3.6 Zápasy unifikovaných štvorhier 
3.6.1 Podanie pri siedmom bode musí byť podané od športovca k  športovcovi alebo 
od partnera k partnerovi. 

3.7 Hlásenie skóre 
3.7.1 Hlásenie skóre môže byť buď v bežných pojmoch alebo jednoduchých číslach, 
t.j. "nula, jedna, dve, tri, hra." 

3.8 Pokyny hráčovi (coaching)
3.8.1 Jeden určený Special Olympics tréner môže sedieť na kurte (mimo hrace plochy, 
na stoličke umiestnenej pri sieti vedľa rozhodcu) a môže dávať pokyny hráčovi pri 
striedaní strán po ukončení nepárnej hry a v trojminútovej prestávke pred rozhodujúcim 
tie-breakom, nie však v priebehu tie-breaku. Zmeny strán musia byť uskutočnené do 90 
sekúnd. j 

3.9 Tie-Breakery 
3.9.1 Keď dvaja alebo viacerí športovci, alebo tímy majú rovnaké bodové konečné 
skóre, remíza sa rozhodne nasledovne:

3.9.1.1 Po prvé: najnižší počet stratených setov vo všetkých zápasoch  
3.9.1.2 Po druhé: najvyšší počet vyhraných hier vo všetkých zápasoch 
3.9.1.3 Po tretie: najmenší počet stratených hier vo všetkých zápasoch
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3.9.1.4 Po štvrté: (okrem výsledkov pre tímy) výsledok vzájomných zápasov 
3.10 Unifikované štvorhry 

3.10.1 Každý tím Unifikovanej štvrorhy sa skladá z jedného hráča s mentálnym 
postihnutím a jedného hráča bez mentálneho postihnutia, ktorí majú podobné 
zručnosti, ako sú definované ich ratingom SO (alebo ITN). 
3.10.2 Každý tím určí svoje vlastné poradie podania a výber strán (pravá alebo 
ľavá strana). 

3.11 Unifikovaná tímová tenisová discilína 

3.11.1 Pravidlá Special Olympics programu pre unifikovaný tenisový tím sa riadia 
vládnym orgánom ITF (International Tennis Federation) a tenisovými pravidlami Special 
Olympics. 
3.11.2 Zostavovanie unifikovaného tímu: Unifikované tenisové družstvá sa skladajú z 
tímov unifikovanej štvorhry. Tím unifikovanej štvorhry sa skladá z jedného športovca s 
mentálnym postihnutím a jedného športovca bez intelektuálneho hendikepu, ktorí majú 
podobné schopnosti, ako sú definované ich ratingovým skóre a podobný vek. 
3.11.3 Individuálne hodnotenie (rating) - Všetci tenisti budú hodnotení podľa 
osembodového tenisového ratingu Special Olympics. Pri zostavovaní tímu unifikovanej 
štvrorhy musia byť schopnosti športovca a unifikovaného partnera  čo najviac podobné. 
Hráči by mali mať buď rovnaký rating (hráč A a hráč B majú rating 4), alebo sa líšia o 
nie viac ako 1 - 1,5 bodu (hráč A má rating 4 a hráč B má rating 5).
3.11.4 Veľkosť súpisky družstva: Súpiska Unifikovaných družstiev pozostáva z 
minimálne 3 a maximálne 6 unifikovných tímových štvorhier (Napríklad: Unifikované 
družstvo s tromi pármi pre štvorhru by mal pozostávať z: 1 úrovne 2, 1 úrovne 4 a 1 
úrovne 5, ak je to možné). 
3.11.5 Súťaž: Súťaž môže byť buď vzájomný zápas, alebo turnaj na pozvanie s 
mnohými družstvami. Počas vzájomného zápasu obe školy, agentúry alebo kluby majú 
rovnaký počet tímov pre štvrohru, ktoré sú rovnakej úrovne a podobného ratingu. 
3.11.6 Vytvorenie tímových divízií: Počas súťaže sú Unifikované tenisové tímy 
rozdelené na základe úrovne a tímového ratingu štvorhry (kombinácia individuálnych 
ratingov). Riaditelia turnajov párujú na zápasy rovnakú úroveň a rating . 
3.11.7 Plánovanie zápasov štvorhier: pri plánovaní zápasov na súťaž, musia hrať proti 
sebe tímy štvorhry s podobnou úrovňou schopností a podobným ratingovým skóre.
3.11.8 Použitie určených tenisových loptičiek a veľkosti kurtu pre súťaž: Rating tímov 
štvorhier určuje, aký typ tenisovej loptičky sa musí v súťaži použiť, ako aj veľkosť kurtu. 
Ratingové skóre tímu štvorhry je kombinované skóre dvoch hráčov (t. j. Hráč A je 4 a 
Hráč B je 5, majú ratingvé skóre 9 pre tím štvorhry. Nasledujú požiadavky:

3.11.8.1 Unifikovaný tím úrovne 5: tím štvorhry s kombinovaným ratingom 10 alebo 
vyšším musí používať regulérnu žltú tenisovú loptičku na 78' kurte. 
3.11.8.2 Unifikovaný tím úrovne 4: tím štvorhry s kombinovaným ratingom 6.0 - 9.9 
musí používať loptičku s hustením o 25% nižším (žltá loptička so zelenou bodkou) a 
hrať na 78 'kurte. 
3.11.8.3 Unifikovaný tím úrovne 2: tím štvorhry s kombinovaným ratingom medzi 3.0 
– 5.9 bude hrať zápasy na 42’ kurte (iba servisné plochy) a použijú červenú loptičku.
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3.11.10.1 
3.11.10.2 
3.11.10.3 
3.11.10.4 

6 hráčov:   3 Zápasy štvrohry 
8 hráčov:   4 Zápasy štvrohry 
10 hráčov: 5 Zápasov štvrohry 
12 hráčov: 6 Zápasov štvrohry 

3.11.11 Formát zápasu: Zápas sa hrá na 2 víťazné sety z 3 krátkych setov. 
Použije sa systém skóre bez výhody. 

3.11.11.1 V prípade dažďa, alebo dôjde k časovému oneskoreniu, v takomto 
prípade sa môže hraťjeden set so 6 hrami. 

3.11.11.1.1  V zápase s 1 setom, vyhrá dvojica, ktorá prvá získa 6 hier s 
rozdielom najmenej dvoch hier.
3.11.11.1.2  Ak sa v sete dosiahne stav 6:6, hrá sa 10 bodový tie-break. 
3.11.11.1.3  Použije sa systém skóre bez výhody. 

3.12 Súťaž individuálnych zručností (ISC) 
3.12.1 Organizátori súťaže musia špecifikovať typ loptičky, ktorá sa má použiť pri každej 
súťaži ISC. 
3.12.2 Úroveň 1 je červená penová loptička.  
3.12.3 Forehandový Volej 

3.12.3.1 Športovec stojí približne jeden meter od siete s nadhadzovačom 
na druhej strane siete stojacim v polovici medzi čiarou podania a sieťou. 
Každý súťažiaci má päť pokusov odraziť loptičku bezpečne cez sieť. 
Nadhadzovač spodom podáva každú loptičku na forehand športovca.
3.12.3.2 Športovec získava 5 bodov, ak zasiahne ktorékoľvek pole podania.

3.12.4 Backhandový Volej 

3.12.4.1 Rovnako ako forehand volej, okrem toho, že nadhadzovač 
smeruje loptičky na backhand športovca. 
3.12.4.2 Každý športovec má 5 pokusov. 

3.12.5 Forehand Zahratie odrazenej loptičky 

3.12.5.1 Športovec stojí jeden meter za stredom (T) čiary podania. 
Nadhadzovač je na druhej strane siete, stojí v polovici medzi čiarou podania a 
sieťou a podáva loptičku zo spodu tak, že loptička sa raz odrazí od zeme, 
predtým ako dosiahne forehandovú stranu športovca. Každý súťažiaci má päť 
pokusov. 
3.12.5.2 Športovec získava 5 bodov, ak zasiahne ktorékoľvek pole podania.
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3.12.6 Backhand zahratie odrazenej loptičky 
3.12.6.1 Rovnako ako forehandové zahratie odrazenej loptičky, s vínimkou toho, že 

nadhadzovač smeruje loptičku na backhand športovca. Každý športovec má 5 pokusov. 
3.12.7 Podanie - Pravá strana dvorca

3.12.7.1 Každý športovec má päť pokusov podať predpísaným spôsobom z 
pravej strany dvorca do pola pre podanie, ktoré leží uhlopriečne oproti polovici 
dvorca, z ktorého sa podáva. Dopad lopty do správneho pola pre podanie bude 
znamenať 10 bodov. Nulové (0) skóre znamená, ak športovec urobí prešlap, 
alebo nedokáže podať loptičku do pola pre podanie. Prešlap nastáva, keď 
športovec prejde na alebo cez čiaru podania. 

3.12.8 Podanie — Ľavá strana dvorca 
3.12.8.1 Rovnako ako pri podaní z pravej strany dvorca, ale podáva sa z ľavej 
strany dvorca smerom do pola pre podanie, kotré leží uhlopriečne oproti polovici 
dvorca, z ktorého sa podáva.
3.12.8.2 Každý športovec má 5 pokusov.       

3.12.9 Striedajúce zahratie odrazenej loptičky v pohybe 
3.12.9.1 Športovec stojí jeden meter za stredom (T) čiary podania. Nadhadzovač je 
na druhej strane siete a stojí v polovici medzi čiarou podania a sieťou. Striedavo 
nadhadzuje na forehand a backhand športovca. Každý nadhod by mal pristáť v bode, 
ktorý sa nachádza v polovici medzi čiarou podania a sieťou a v polovici medzi 
stredovou čiarou podania a bočnou čiarou pre dvojhru. Športovcovi musí byť 
umožnené vrátiť sa k stredovej značke pred tým, ako bude nadhodená ďalšia 
loptička. Každý športovec má 5 pokusov. 
3.12.9.2 Športovec získava 5 bodov, keď zasiahne do ktoréhokoľvek pola podania.

3.12.10 Celkové skóre 

3.12.10.1 Celkové skóre hráča je určené súčtom dosiahnutých výsledkov v 
každej zo siedmich disciplín, ktoré zahŕňa súťaž individuálnych zručností. 

4. ÚROVNE
Nižšie je uvedené usmernenie na rozdelenie úrovní, ktoré je navrhnuté tak, aby poskytovalo
príležitosť súťažiť všetkým športovcom. Súťažné disciplíny pre úroveň 2 až úroveň 5 sú; dvohra,
štvorhra, zmiešaná štvorhra a unifikovaná štvorhra.
4.1

Úroveň 1
ITN 10.3-10.2      42’ kurt – červená penová loptička

Úroveň 2
ITN 10.1

Úroveň 3
ITN 10

Úroveň 4
ITN 9

Úroveň 5 

Súťaž individuálnych zručností  
Tenisový rating 1.0 – 1.9

Zápas: 
Tenisový rating  2.0 – 2.9

Zápas: 
Tenisový rating 3.0 – 3.9

Zápas:
Tenisový rating 3.0 – 4.9

Zápas: 
Tenisový rating  5.0 –8.0 ITN 8,7,6

42’ kurt – červená penová loptička

60’ kurt – oranžová loptička

78’ kurt – zelená loptička 
(žltá loptička so zelenou bodkou) 

78’ kurt – žltá loptička
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4.2 Poznámky: Úroveň 3 je určená ako prechodná úroveň pre tréningové účely. 
Môže sa použiť v súťaži, ak sa očakáva dostatočná účasť na tejto úrovni. 
4.3 Vyššie uvedený SO Tenisový rating je pre dvojhru, rozsah ratingu by sa mal 
zdvojnásobiť, v prípade, že športovci hrajú zápasy štvorhry, t. j. úroveň 4 by bola 6,0 - 9,9.
4.4 Referencie: 

4.4.1 Tenisový ratingový hárok
-http://media.specialolympics.org/soi/files/resources/Sports-Rules-
Competitions/Tennis/Tennis_Rating_Sheet_2012.docx
4.4.2 Schéma kurtov úrovní
-http://media.specialolympics.org/soi/files/resources/Sports-Rules-
Competitions/Tennis/Levels_court_diagrams.docx
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5. Special Olympics Tenisový Ratingový Hárok
Meno športovca: Skupina: Pohlavie: Vek: 

Úroveň 1 (Športovec tejto úrovne musí absolvovať testovanie zručností ISC) Úroveň E. Druhé podanie Úroveň
Hráč práve začína hrať tenis Dvojchyby sú bežné 2
Sekcie A až G nemusia byť vyplnené Druhé podanie dáva s ťažkosťami 4
A. Forehand Úroveň Druhé podanie uderí s kontrolou 6
Udiera nekonzistentné, slabé FH 2 Druhé podanie uderí s kontrolou a silou 7
Udiera FH so slabým ovládaním smeru 3 Druhé podanie uderí s rotáciou, kontrolou a silou 8
FH má smerové ovládanie, ale údery nemajú silu 4 F. Vrátenie podania Úroveň
FH má dostatočné ovládanie na udržanie krátkej výmeny a má silu 5 Má ťažkosti vrátiť podanie 2
Výmeny s ovládaním a silou, ťažkosti, pri vysokých alebo tvrdých úderoch 6 Príležitostne vráti podanie 3
Výmeny konzistentné so silou, stávajú sa nekonzistentné pri zvýšení tempa 7 Konzistenetne vracia druhé podanie 4
Udrží dlhú výmenu so smerom, tempom a silou 8 Vracia niektoré prvé podanie, konzistentne vracia druhé podanie 5
B. Backhand Úroveň Konzistentne vracia prvé a druhé podanie 6
Udiera nekonzistentné, slabé BH 2 Útočne vracia druhé podanie a konzistentne vracia prvé podanie 7
Udiera BH  so slabým ovládaním smeru 3 Útočne vracia prvé a druhé podanie 8
BH má smerové ovládanie, ale údery nemajú silu 4 G. Volej Úroveň
BH má dostatočné ovládanie na udržanie krátkej výmeny a má silu 5 Nekonzistentný volej, mimo siete 3
Výmeny s ovládaním a silou, ťažkosti, pri vysokých alebo tvrdých úderoch 6 Konzistentný FH volej; BH volej je nekonzistentný 4
Výmeny konzistentné so silou, stávajú sa nekonzistentné pri zvýšení tempa 7 Konzistentný volej; má problém s pohybom na sieť 5
Udrží dlhú výmenu so smerom, tempom a silou 8 Schopnosť pohybu na sieť a konzistentný volej 6
C. Pohyby Úroveň Plynulý pohyb na sieť, dobrý pohyb do strán na FH a BH volej 7
Stacionárna poloha; žiadny pohyb za loptičkou k úderu 2 Útočné udiera FH a BH volej 8
Pohyb iba 1-2 kroky smerom k loptičke k úderu 3 Sekcia Kategória Úroveň Poznámky
Pohyb smerom k loptičke; ale pokrytie kurtu je slabé 4 A Forehand
Pohyb umožňuje dostatočné pokrytie kurtu pre väčšinu úderov 5 B Backhand
Dobré pokrytie kurtu, reaguje dostatočne dobre na udržanie krátkej výmeny 6 C Pohyb
Rýchlo reaguje na loptičku a má veľmi dobré pokrytie kurtu 7 D Prvé podanie
Veľmi dobré pokrytie kurtu, rýchlo reaguje na loptičku a vracia sa na pozíciu 
po každom údere

8 E Druhé podanie

D. Prvé podanie Úroveň F Vrátenie podania
Prvé podanie je slabé, nekonzistentné 2 G Volej
Prvé podanie uderí slabou silou 4 Celkovo za sekcie A až G
Prvé podanie uderí silou 6 delené 7
Prvé podanie uderí silou a s ovládaním smeru 8 Konečný rating

Meno hodnotiacej osoby:  

Navrhovaná súťažná úroveň športovcov 
Tenisový rating 1.0 – 1.9   
Tenisový rating 2.0 – 2.9     
Tenisový rating 3.0 – 3.9 
Tenisový rating 3.0 – 4.9 
Tenisový rating 5.0 – 8.0

Športovec má súťažiť v: 
Športovec má súťažiť v: 
Športovec má súťažiť v: 
Športovec má súťažiť v: 
Športovec má súťažiť v:

Úroveň 1 – Súťaž individuálnych zručností  
Úroveň 2 – 42’ kurt – Červená loptička 
Úroveň 3 – 60’ kurt – Oranžová loptička  
Úroveň 4 – 78’ kurt – Zelená loptička 
Úroveň 5 – 78’ kurt – Žltá loptička
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