ZÁPADOČESKÝ TENISOVÝ SVAZ
IČ : 05248647

U Borského parku 19, 301 00 Plzeň
www. zapadocesky.cztenis.cz
bankovní spojení: 2462300277 / 0100

e-mail: zapadocesky@cztenis.cz

Výbor Západočeského oblastního tenisového svazu Plzeň
vypisuje
halové oblastní přebory jednotlivců v tenise pro rok 2022
pro kategorii dospělých

I.

Všeobecná ustanovení :

1. Z pověření ZČTS v Plzni jsou pořadateli přeborů v jednotlivých kategoriích :
a) muži
b) ženy

20.- 22.11.2021
06.- 07.11.2021

TCG Karlovy Vary
TCG Karlovy Vary

2. Jednatelé organizačních výborů přeborů :
a)
b)

Jan Kučera, Kolmá 29, 360 01 Karlovy Vary
č.t. 603 379 692, kucera@tcgkv.cz
Jan Kučera, Kolmá 29, 360 01 Karlovy Vary
č.t. 603 379 692, kucera@tcgkv.cz

3. Právo startu má 22 hráčů a 15 hráček nejlépe umístěných na oblastním žebříčku 2021.
Dvě místa v přeboru mužů a jedno místo v přeboru žen obsazuje pořadatel dle vlastního uvážení,
ale pouze hráči Západočeské oblasti. Startující musí prokázat svoji totožnost v souladu s čl. 62 SŘT.
Start je povolen pouze hráčům s českým státním občanstvím !
4. Muži se na přebor musí přihlásit přes INFORMAČNÍ SYSTÉM ČTS dle čl. 48 SŘT.
Ženy se na přebor – vzhledem k termínu – musí přihlásit přes POŘADATELE.
5. Ubytování zajišťuje pořadatel na náklady objednavatele, na základě písemné objednávky zaslané nejpozději
8 dní před zahájením přeboru.
6. Prezentace – v soutěži mužů v pátek 19. 11. do 18.00 hod. telefonicky u jednatele přeboru
– v soutěži žen v pátek 5. 11. do 18.00 hod. telefonicky u jednatele přeboru
7. Losování – v soutěži mužů i žen ihned po ukončení prezentace v hale TCG.
8. Program 1. hracího dne s pořadím zápasů a časovým rozpisem bude zveřejněn na internetu
- v soutěži mužů 19. 11. do 20.00 hod
- v soutěži žen
5. 11. do 20.00 hod
Další program v soutěži mužů a žen určí pořadatel.

Generální partner ČTS

Oficiální míč ZČTS

Smluvní partner ZČTS Partner ZČTS

Partner ZČTS

ZÁPADOČESKÝ TENISOVÝ SVAZ
U Borského parku 19, 301 00 Plzeň
www. zapadocesky.cztenis.cz
bankovní spojení: 2462300277 / 0100

IČ : 05248647
e-mail: zapadocesky@cztenis.cz

Pořadatel je povinen denně zadávat výsledky do IS ČTS.
9. Složení organizačního výboru přeboru musí pořadatel zveřejnit před losováním soutěže na IS ČTS.
10. Na základě výsledků oblastního přeboru nominuje STK ZČTS hráče a hráčky na HMČR v souladu
s Prováděcím předpisem k čl. 4 SŘ – 1 muž a 1 žena ( a náhradníci dle umístění). Pořadatel je povinen
denně zadávat výsledky do IS ČTS.
11. Hráči a hráčky, kteří splňují požadavek postupového klíče na halové mistrovství ČR podle žebříčku (viz
prováděcí předpis k čl.4 SŘ) se přihlásí na HMČR individuálně !
II. Technická ustanovení :
1. Přebory se hrají dle Soutěžního řádu tenisu, pravidel tenisu a všech ustanovení tohoto Rozpisu.
2. Disciplíny – dvouhra a čtyřhra.
3. Hraje se vyřazovacím způsobem na dvě vyhrané sady ze tří.
Ve dvouhrách za stavu 6:6 se ve všech sadách hraje tie-break.
Místo třetí rozhodující sady se hraje ve všech zápasech čtyřhry supertie-break do 10 bodů!
Ve všech zápasech čtyřher se hraje systémem NO – AD ( bez výhod ).
4. Míče : Wilson, nové na každou dvouhru a na 3. set finále dvouher.
5. Vrchní rozhodčí s licencí A bude určen komisí rozhodčích ZČTS. Každý účastník je povinen na výzvu
vrchního rozhodčího převzít rozhodování na dvorci.
6. Hráči/hráčky mohou opustit areál pouze se svolením vrchního rozhodčího.
7. Počty startujících : 24 v kategorii mužů, 16 v kategorii žen.
8. Hospodářské podmínky : všichni startují na vlastní náklady. Vklad 400.- Kč.
9. Námitky : dle SŘT.
Tento Rozpis byl schválen VV ZČTS.
Ing. Zdeněk Štengl
předseda VV ZČTS
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