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

Přehled termínů a důležité informace pro tenisové oddíly a kluby v rámci ZČTS pro sezonu 2022
POPLATKY – ZPŮSOB ÚHRADY
I. ZA ZAŘAZENÍ TURNAJŮ TŘÍDY A, B, C, D DO TERMÍNOVÝCH LISTIN
A......................................... 1.000,- Kč
B…………………………… 600,- Kč
C,D ,babytenis,minitenis……500,- Kč
Poplatky za pořádání turnajů pro letní soutěže musí být uhrazeny na účet ČTS nejpozději do 31. března 2022.
Pokyny pro úhradu poplatků:
Turnaje kategorie A - * číslo účtu ČTS: 01651382/0800

ostatní turnaje - * číslo účtu ZČTS: 2462300277/0100

* variabilní symbol: XXXXXYZZZZ
X …………………. evidenční číslo tenisového klubu u ČTS
Y …………………. 0 v případě zimní termínové listiny a 1 v případě letní termínové listiny
Z …………………. rok, ve kterém se poplatek platí.
* konstantní symbol: 0308
II. KAŽDOROČNÍ KOLEKTIVNÍ REGISTRACI…………1.000,- Kč (rekreační kluby 300,- Kč)
Pokyny pro úhradu poplatků:
* číslo účtu ZČTS: 2462300277/0100
* variabilní symbol: XXXXXZZZZ
X …………………. evidenční číslo tenisového klubu u ČTS
Z …………………. rok, ve kterém se poplatek platí
* konstantní symbol: 0308
Tento poplatek uhraďte vždy za příslušný rok do 31. ledna. Poplatek lze uhradit v hotovosti u sekretáře ZČTS.

Přihlášky turnajů C, D do letní termínové listiny
25.1. kont. osoba klubu do IS ČTS
V termínu 26. – 31.1. mohou kluby v IS opravit vzájemně kolidující termíny.
ZČTS posoudí vytvořené přihlášky v IS ČTS do termínu
14.2. ZČTS
do IS ČTS
Přihlášky na přebory jednotlivců
15.1. klub
na ZČTS
Termíny a pořadatelé přeborů jednotlivců
14.2. ZČTS
do IS ČTS
Přihlášky družstev do soutěží včetně babytenisu a minitenisu 19.2. klub
na ZČTS
Losování soutěží družstev
bude upřesněno
Odeslání soupisek
31.3. kont. osoba klubu do IS ČTS
Potvrzení soupisek
15.4. ZČTS
do IS ČTS
Rozeslání rozpisů soutěží
20.4. ZČTS
na stránky ZČTS
Termíny soutěží :
Dospělí a starší žactvo : 30.4.,7.5., 14.5., 28.5., 4.6., 18.6., 25.6.
Dorost a mladší žactvo : 1.5., 8.5., 15.5., 29.5., 5.6., 19.6., 26.6.
Okresní přebory jednotlivců
: 23.4. - 24.4.
Oblastní přebory dorostu a ml. žactva : 21.5. – 23.5.
Oblastní přebory dospělých a st. žactva : 11.6. – 13.6.
Oblastní přebor – minitenis
: termín určí ZČTS
Oblastní přebor – babytenis
: termín určí ZČTS
Školení a doškolení rozhodčích licence B a K a školení trenérů III. třídy :
Plzeň
Rozhodčí : termín určí ZČTS
Trenéři : termín určí ZČTS
Přihlášky do IS ČTS případně na sekretariát ZČTS.

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

Informace ZČTS :
Západočeský tenisový svaz má uzavřenou smlouvu s firmou Amer Sports o výhradním používání
míče Wilson pro mistrovské soutěže. Výkonný výbor ZČTS upozorňuje kluby a oddíly na tuto
skutečnost s tím, že tento druh míče je nutné uvést do formuláře přihlášky turnaje do letní termínové
listiny. Při nedodržení tohoto ustanovení nebude oddílu tento turnaj do termínové listiny 2022 zařazen.
!!! Ceny míčů se oproti minulým létům upravují !!!
Míče pro tenisové kluby a oddíly :
Wilson US Open
: 30 Kč/1 ks ……pro soutěže družstev : 27,50 Kč/1 ks,
pro celostátní turnaje A, B,C : 27,50 Kč/1 ks
Wilson Premier Tour :30 Kč/1 ks
Roland Garros :
35 Kč/1 ks
Wilson Starter Play (baby) :
30 Kč/1 ks
Wilson Starter Orange/Red (mini) : 30 Kč/1 ks
Objednávky zajišťuje sekretář ZČTS.
Soutěžní řád a ostatní řády :
Změny a doplňky včetně dalších schválených úprav jsou uveřejněny na www.cztenis.cz
VV ZČTS upozorňuje:
Všechny turnaje i soutěže družstev v letní sezoně, které řídí ZČTS, budou ve všech kategoriích hrány dvouhry
na dva vítězné sety, ve všech setech se hraje tie-break do 7 bodů.
Všechny čtyřhry budou hrány systémem NO – AD (bez výhod), místo 3. setu se hraje super tie-break do 10 bodů.
Maximální uváděné počty startujících na turnajích musí odpovídat počtu a propustnosti dvorců.
Pro reálné sehrání turnaje by neměl počet zápasů na jeden dvorec překročit sedm zápasů denně.
Místo a čas prezence musí být v souladu se SŘT. Losování se provádí zásadně v souladu se SŘT v místě konání turnaje ihned
po skončení prezence.
Turnajový výbor musí zahrnovat – viz čl.46 SŘT – tyto funkcionáře :
ředitele, vrchního rozhodčího, zdravotníka – obsazení dalších funkcí je v pravomoci pořadatele.
Každý turnaj zadaný do letní termínové listiny musí mít rozhodčího s platnou odpovídající licencí dle SŘT, který odpovídá za
dodržování SŘT a pravidel tenisu na daném turnaji od prezence, přes losování až po ukončení turnaje a zadání výsledků do IS ČTS.
Tento rozhodčí musí být uveden na hracím plánu výsledků turnaje v IS ČTS !
Upozornění pro organizační pracovníky klubů :
Oznamte případné personální změny a změny telefonních čísel.
Sekretář ZČTS : Jaroslav Baroch, úřední hodiny : po 10.00 – 13.00, st 14.00 – 17.00
Telefon : 377 431 792, mobil 607 220 727
E-mail : zapadocesky@cztenis.cz
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