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
oblastní halové přebory jednotlivců v tenise pro rok 2022
pro kategorii mladšího a staršího žactva a dorostu

I.

Všeobecná ustanovení :

1. Z pověření ZČTS v Plzni jsou pořadateli mistrovství v jednotlivých kategoriích :
a) mladší žáci
08.01.-10.01.2022
TK Škoda Plzeň
b) mladší žákyně
08.01.-10.01.2022
TK Slávia Plzeň
c) starší žáci
22.01.-24.01.2022
TK Slávia Plzeň
d) starší žákyně
22.01.-24.01.2022
TK FUNTOM Dobřany
e) dorostenci
12.02.-14.02.2022
Tenisklub Cheb
f) dorostenky
12.02.-14.02.2022
TK Škoda Plzeň
2. Jednatelé organizačních výborů mistrovství :
a) + f)
Ing.Jiří Hrdina, tel. 603 572 023, e-mail : tkskodaplzen@seznam.cz
b) + c)

Jan Havel, tel.: 603 505 803, e-mail : havel@tkslaviaplzen.cz

d)

Mgr. Pavlína Naslerová, tel. 702 063 002, e-mail : pavlinasmatova@seznam.cz

e)

Milada Smíšková, tel.: 604 885 818 e-mail : tenischeb@seznam.cz

3. Právo startu má 21 hráčů a hráček nejlépe umístěných na oblastním redukovaném žebříčku za rok 2021,
dvě místa obsazuje pořadatel dle vlastního uvážení, ale pouze hráči Západočeské oblast a jedno místo je
blokováno pro oblastního vítěze nižší věkové kategorie. V kategoriích mladšího žactva ZČTS přiděluje volnou
kartu desetletému hráči a hráčce na základě výsledků dlouhodobé soutěže Babytenistů v sezoně 2021.
Startující musí prokázat svoji totožnost v souladu s čl. 62 SŘT. Startovat mohou pouze hráči s českou státní
příslušnost.

4. Na přebory všech kategorií se hráči/hráčky musí přihlásit přes INFORMAČNÍ SYSTÉM ČTS.
5. Prezentace telefonicky (na tel. čísle jednatele přeboru) v pátek, tj. jeden den před zahajením
a to od 17 do 18 hod.

6. Losování se uskuteční ihned po ukončení prezentace a bude zveřejněno v pátek do 20 hod.
na IS ČTS současně s programem na sobotu a termínem přihlášek do čtyřhry.
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7. Zahájení her v sobotu v 9.00 hod. Další program určí pořadatel. Poslední utkání dne může být nasazeno
nejpozději do 21.00 hod., pokud se soupeři nedohodnou jinak.

8. Složení organizačního výboru mistrovství musí pořadatel zveřejnit před losováním soutěže.
9. Na základě výsledků oblastního přeboru nominuje KM ZČTS hráče/hráčky na HMČR a to dle kvóty přidělené
STK ČTS. V jednotlivých kolech se pořadí hráčů/hráček určí dle žebříčku (plat i pro určení náhradníků).
Pořadatel je povinen denně zadávat výsledky do IS ČTS a ihned po skončení soutěže odeslat mailem příslušný
formulář s podpisy hráčů/hráček (potvrzujících start na MČR) na adresu : fscher@seznam.cz

10. 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 ! Komise mládeže je nepřihlašuje ! Jejich start na
oblastních mistrovstvích není povinný, ale KM ZČTS doporučený.

II. Technická ustanovení :
1. Přebory se hrají dle Soutěžního řádu tenisu platného od 1.10.2007 a jeho dodatků, platných pravidel tenisu
a všech ustanovení tohoto rozpisu.

2. Disciplíny – dvouhra a čtyřhra.
3. Všechny zápasy dvouher se hrají na dvě vyhrané sady. Za stavu 6:6 se ve všech sadách hraje te-break.
Všechna utkání čtyřher se hrají systémem NO-AD (za stavu 6:6 te-break), místo třet sady super te-break (do
10 bodů).

4. Míče : WILSON, nové na každou dvouhru.
5. Každý účastník je povinen na výzvu vrchního rozhodčího převzít rozhodování na dvorci.
6. Hráč/hráčky mohou opustt areál pouze s výslovným svolením organizačního výboru.
7. Počty startujících 24 ve všech kategoriích.
8. Pořadatelé mistrovství jsou povinni zajistt turnaj v pevné hale a na tvrdém povrchu.
9. Všichni pořadatelé i účastníci (hráči, doprovod, trenéři, rozhodčí, ...) jsou povinni dodržovat
epidemiologické pokyny Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví a Národní sportovní agentury uveřejněné na
stránkách www.agenturasport.cz.

10. Hospodářské podmínky : vklad 400.- Kč pro přihlášené přes IS ČTS. Pro příchozí bez přihlášení 500.- Kč.
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11. Námitky dle SŘT.
Rozpis byl schválen VV ZČTS 31.12.2021
Ing. Zdeněk Štengl v.r.
Předseda VV ZČTS
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