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Západočeský tenisový svaz Plzeň
V Y P I S U J E

letní oblastní přebor jednotlivců v tenise pro rok 2022
pro kategorie žactva a dorostu

I. Všeobecná ustanovení :

1. Z pověření ZČTS v Plzni jsou pořadateli přeborů v jednotlivých kategoriích:
     a) mladší žáci 21.05.-23.05.2022 TK Škoda Plzeň               
     b) mladší  žákyně 21.05.-23.05.2022 TK Lokomotva Plzeň
     c) starší žáci 11.06.-13.06.2022 TK Slavia Plzeň
     d) starší žákyně 11.06.-13.06.2022 TK Slavia Plzeň
     e) dorostenci 21.05.-23.05.2022 TCF Schicht M.Lázně
     f) dorostenky 21.05.-23.05.2022 TK Škoda Plzeň

2. Jednatelé jednotlivých přeborů:
      a) Ing. Jiří Hrdina tel.: 603 572 023   e-mail : tkskodaplzen@seznam.cz
      b) Mgr. Jakub Koskuba tel.: 776 097 386   e-mail : koskuba@gmail.com
      c) Jan Havel tel.: 603 505 803 e-mail : havel@tkslaviaplzen.cz
      d) Jan Havel tel.: 603 505 803 e-mail : havel@tkslaviaplzen.cz
      e) Stanislav Česal tel.: 777 346 477   e-mail : s.cesal@tennis-agens.cz
      f) Ing. Jiří Hrdina tel.: 603 572 023   e-mail : tkskodaplzen@seznam.cz 

3. Přihlášky:
 přes IS ČTS

4. Hospodářské podmínky: 
 Hráči vklad neplat. 

5. Právo startu: 
nejlepších 45 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 kategorii mladšího žactva KM 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. 
 Přeboru se mohou zúčastnit pouze hráči a hráčky s českým státním občanstvím! 

6. Prezentace:
 V pátek 20.5., resp. 10.6. do 18 hodin u pořadatele
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7. Losování:
 Ihned po ukončení prezentace.

8. Časový pořad přeboru: 
 Oznámí pořadatel přeboru na webu www.cztenis.cz v pátek 20.5., resp. 10.6. do 20 hodin

9. Složení organizačního Výboru
 Pořadatel musí zveřejnit před zahájením losování. Vrchní rozhodčí musí mít licenci „A“.

II.       Technická ustanovení

1. Hraje se dle platných pravidel tenisu, sportovně technických předpisů a ustanovení tohoto rozpisu.
2. Disciplíny - dvouhra a čtyřhra v každé kategorii.
3. Hraje se vyřazovacím systémem na jednu porážku. Zápasy na dvě vyhrané sady, 
       v každé sadě te-break. V soutěži čtyřher se hraje dle systému NO – AD, místo třet 
         rozhodující sady se hraje super te-break (do 10 bodů).
4. Počet startujících – ve všech kategoriích 48.
5. Míče – WILSON US OPEN.
6. Rozhodčí – hraje se bez rozhodčích dle příslušného manuálu. Na výzvu vrchního
         rozhodčího však každý účastník přeboru je povinen převzít rozhodování na určeném 
         dvorci (viz čl. 31 SŘT).
7. Námitky – dle čl. 147 – 152 SŘT.
8. Postup na mistrovství ČR : Hráči postupující na základě kvóty přidělené ZČTS, přihlásí KM ZČTS.

Kvóty jednotlivých kategoriích: ML.žáci - 3 ; ml.žákyně – 2 ; st.žáci – 2 ; st.žákyně – 2 ; 
dorostenci – 3 ; dorostenky – 2.

Náhradníci budou jmenováni dle umístění 
9. Tituly - vítězové jednotlivých disciplín získají ttul „Přeborník oblast pro rok 2022“.
10. Povinnost pořádajícího klubu :

a) denně  odeslat zprávu na IS ČTS
b) po ukončení přeboru okamžitě odeslat formulář se jmény a podpisy hráčů a hráček 

postupujících na M- ČR vč. jejich náhradníků. Formulář odeslat mailem předsedovi 
KM R.Fischerovi na:  fscher@seznam.cz

 11. Rozpis byl schválen VV ZČTS.

V Plzni, 1.5. 2022

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

                   
      Generální partner ČTS     Oficiální míč ZČTS    Smluvní partner ZČTS   Partner ZČTS            Partner ZČTS  

mailto:zapadocesky@cztenis.cz
mailto:fischer@seznam.cz
http://www.cztenis.cz/

	Západočeský tenisový svaz Plzeň
	V Y P I S U J E

