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Výbor Západočeského oblastního tenisového svazu Plzeň
v y p i s u j e

oblastní přebory jednotlivců v tenise pro rok 2018
pro kategorie MINI a BABYTENISU

I. Všeobecná  ustanovení :

1.  Z pověření ZČTS v Plzni jsou pořadateli přeborů v jednotlivých kategoriích:
               
     a) BABYTENIS 02.-03.06.2018                      TK Slavia Plzeň
     b) MINITENIS       03.06.2018                      TK Škoda Plzeň

2.  Jednatelé organizačních výborů přeborů: 
a) Jan Havel, U Borského parku 19, 301 00 Plzeň, tel.: 603 505 803
                                  
b) Ing. Jiří Hrdina, Pod Košutkou 16, 323 00 Plzeň, tel.: 603 572 023   

3.  Právo startu mají hráči a hráčky, kteří jsou registrováni v klubech v Západočeské oblasti. V kategorii 
babytenisu hráči a hráčky narození v r. 2009 a mladší. V kategorii minitenisu pak hráči ročníku 2011 
a mladší. Přeborů se mohou zúčastnit pouze hráči a hráčky s českým státním občanstvím! 

4.  Na přeborech v obou kategoriích se hráči/hráčky musí přihlásit přes INFORMAČNÍ SYSTÉM  ČTS, 
na základě své individuální evidence v IS ČTS.

5. Ubytování zajišťuje pořadatel na náklady objednavatele, jen na základě písemné objednávky 
zaslané 8 dní před zahájením mistrovství.

6.  Prezentace v první den mistrovství do 9.00 hod. 

7.  Losování se uskuteční ihned po ukončení prezentace a bude zveřejněno současně s programem a složením 
organizačního výboru. 
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II. Technická ustanovení:

1.  Přebory se hrají podle pravidel a soutěžního řádu platného pro kategorie minitenisu a babytenisu a ustanovení 
tohoto rozpisu. 

2.  Disciplíny   a) BABYTENIS  
� dvouhra a čtyřhra chlapců 
� dvouhra a čtyřhra dívek 

                     b) MINITENIS  
� dvouhra chlapců a dívek dohromady

3.  Přebory budou hrány nejdříve ve skupinách (zařazení do skupin - dle náhodného výběru) a následně o celkové 
umístění (vyřazovacím způsobem). Přesný hrací systém, včetně postupového klíče ze skupin, sdělí pořadatel 
před zahájením losování. 
Všechny zápasy dvouhry a čtyřhry v babytenise  se hrají na jednu vítěznou sadu (za stavu 6:6 tie-break) a 
zápasy v minitenise se hrají na dvě vítězné sady do deseti bodů (jednoduché počítání) za stavu 9:9 rozhodující 
bod.

4.  Míče : speciální pro minitenis a babytenis.

5.  Vrchní rozhodčí s licencí „B“, bude určen pořadatelem. 

6.  Hráči/hráčky mohou opustit areál pouze s výslovným svolením organizačního výboru.

7.  Hospodářské podmínky: všichni startují na vlastní náklady. Vklady se neplatí.

8.  Námitky dle SŘT.

Rozpis byl schválen VV ZČTS  3. 5. 2018. 

Ing. Zdeněk Štengl v. r.                                       Roman Fischer v. r.
Předseda VV ZČTS                                                  KM ZČTS 


