
Rozpis oblastních halových přeborů jednotlivců pro rok 2015/2016 

 
A. VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ 
1. Řídící orgán           STK Jihočeského tenisového svazu     

      povrch: 
2. Datum, místo konání 28.12. - 30.12.2015    muži      TK Strakonice       koberec 
    21.11. - 22.11.2015 ženy          TK Pelhřimov       umělá tráva  
    13.2. - 15.2.2016       dorost      TK TENIS Tábor       koberec 
    14.2. - 15.2.2016       dorostenky     TK TENIS Tábor       koberec 
    23.1. - 25.1.2016       starší žáci     TK Strakonice       koberec 
    23.1. - 25.1.2016       st. žákyně      LTC Český Krumlov       koberec 
    9.1. - 10.1.2016       mladší žáci      LTC T-S Č.Budějovice   decotur 
    9.1. - 11.1.2016       ml. žákyně      LTC T-S Č.Budějovice   antuka 
 

3. Počet  startujících  706860 mladší žáci -    14 hráčů + 2 WC pořadatele 
    806860 mladší žákyně -    22 hráček + 2 WC pořadatele 
    506860 starší žáci -    21 hráčů + 1 vítěz ml. žáků + 2 WC pořadatele 
    606860 starší žákyně -    21 hráček + 1 vítězka ml. žákyň + 2 WC pořadatele 
    306860 dorostenci -    13 hráčů + 1 vítěz st. žáků + 2 WC pořadatele  
           406860 dorostenky -    13 hráček + 1 vítězka st. žákyň +2 WC pořadatele 
    106860 muži  -    22 hráčů + 2 WC pořadatele 
    206860 ženy  -    14 hráček + 2 WC pořadatele    
    Pokud bude vítěz z nižší kategorie v základní nominaci vyšší kategorie 
                                                    (umístění dle BH) postupuje do halového přeboru vyšší kategorie finalista, 
                                                    případně další hráč dle umístění na přeboru. Dalším kriteriem postupu je 
                                                    umístění na CŽ.  
4. Přihlášky Na přebory se mohou přihlásit všichni hráči registrovaní v JčTS, a to 

prostřednictvím IS ČTS, minimálně do 10 dnů před konáním přeboru, včetně 
zadání volných karet pořadatele (pozdější přihlášky nebudou zařazeny). Na 
přihlášce uvedou zájemci telefonické spojení (nejlépe mobil). Oblastních přeborů 
se mohou zúčastnit pouze hráči s českou státní příslušností. 

                                                    Do soutěže bude přijato nejlepších 13 (14, 22) hráčů dle krajského žebříčku. Přijetí 
bude pořadatelem oznámeno prostřednictvím IS ČTS.   
Za přihlášené hráče, kteří se nedostaví bez omluvy k prezentaci, bude udělena 
mateřskému oddílu pokuta 200,- Kč. Pořadatelé oznámí neomluvené hráče na STK 
JčTS. 

5. Pořadatelé muži         -   Ing. Pavel Procházka, Máchova 178, 386 01 Strakonice 
                                                       tel.: 605354975, 605587131, e. mail: spacir.pavel@seznam.cz 
   delegovaný vrchní rozhodčí muži: Ing. Procházka P.  

ženy         -   Evžen Reich, Masarykovo nám. 6, 393 01 Pelhřimov 
                                          tel.: 602440177 , e. mail: e.reich@tiscali.cz  
   delegovaný vrchní rozhodčí:  Ing. Ťoukálek J. 

dorost           -   František Ševčík, Bezručova 2949, 390 03 Tábor 
      tel. : 608255222, e. mail: sevcik.frantisek@tiscali.cz  

             delegovaný vrchní rozhodčí dorost: Ševčík Fr. 
starší žáci     -    Ing. Pavel Procházka, Máchova 178, 386 01 Strakonice 

                                                       tel.: 605354975, 605587131, e. mail: spacir.pavel@seznam.cz 
   delegovaný vrchní rozhodčí muži: Reisinger Š.  

starší žákyně  -  Jan Bohdal, Chvalšinská 247, 38101 Český Krumlov                                      
tel.: 734852570, e. mail: ltcck@seznam.cz 

   delegovaný vrchní rozho7746dčí: Zasadilová V. 
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mladší žactvo  -   Mikeš Vladimír, Vltavské nábř. 1, 370 05 Č. Budějovice 
               tel.: 603530247, e-mail: sportovni.reditel@teniscb.cz 

     delegovaný vrchní rozhodčí ml. žáci: Harantová V.    
                              ml. žákyně: Zasadil Vl.  

Pořadatelé zadají výsledky přeborů do IS ČTS.   
Zprávu vrchního rozhodčího včetně fotografií vítězů zašle pořadatel V. Zasadilové 
e-mail: v.zasadilova@seznam.cz. Zpráva vrchního rozhodčího musí obsahovat 
mimo jiné i telefonní spojení na finalisty a na min. dva náhradníky (pro 
přihlášku na HMR).  

6. Hospodářské podmínky Všichni hráči startují na své vlastní náklady 

7. Ubytování a stravování Ubytování zajišťuje pořadatel na základě telefonických přihlášek. 
 Stravování je zajištěno v areálech pořádajícího TK. 

 
B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
8. Disciplíny dvouhra a čtyřhra 
9. Prezentace Na ředitelství jednotlivých přeborů (tel. č. pořadatele) do 18,00 v den před konáním  
                                                    přeborů.   
10. Losování Do 15 - ti minut po ukončení prezentace. Do 60 - ti minut po losování bude na IS uveden  
                                                    čas jednotlivých zápasů prvního kola.  
11. Hrací doba Začátek první hrací den v 8,00 hod.  

V mládežnických kategoriích je povoleno zahájení posledního utkání nejpozději  
ve 21,00 hodin. 

12. Míče                                      Oficiálním míčem JčTS je míč WILSON.  
    Pořadatelé si míče vyzvednou v prodejně P+P v Č. Budějovicích 
13. Předpis Hraje se podle platných pravidel tenisu, sportovně technických předpisů a ustanovení  
                                                    tohoto rozpisu.  
14. Způsob hry Všechny disciplíny se hrají vyřazovacím způsobem na jednu porážku, všechny zápasy na  
                                                    dvě vítězné sady ze tří. Ve čtyřhrách se místo třetího setu hraje supertiebreak. 
15. Klasifikační kategorie Všechny přebory dle novely Klasifikačního řádu ČTS platného od 1. 10. 2007 mají pevnou  
                                                     kategorii 8 (pokud není kat. přeboru dle součtu BH osmi nejlepších hráčů vyšší). 
16. Postup na MČR muži, ženy - vítěz   
 dorost, st. a ml. žactvo – bude určeno ČTS do 15. 12. 2015. V případě postupu tří hráčů,  
                                                    bude sehrán zápas o třetí postupové místo.  
17. Startovné 300,- Kč/hráče – vybrané vklady náleží pořadatelům, kteří zajistí organizaci přeborů dle  
                                                    uzavřené smlouvy s JčTS.  
18. Rozhodčí Zápasy budou hrány bez hlavních rozhodčích. Nominaci vrchních rozhodčích provedl  
                                                    JčTS. Náklady na vrchní rozhodčí uhradí JčTS.  
19. Námitky Podávají se písemně v souladu s částí VI. soutěžního řádu tenisu a rozhoduje o nich  

                                                                 s konečnou platností ředitelství přeboru. 
 
 

V Č. Budějovicích 5. 11. 2015  
  Zasadilová Věra 

      předseda STK JčTS 
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Počet míčků na přebory jednotlivců zima 2015/2016 
 
           
                    
TK Strakonice – muži         60 ks     15 dóz 
TK Pelhřimov – ženy         40 ks     10 dóz 
                        
TENIS Tábor - dorostenci         40 ks     10 dóz 
TENIS Tábor – dorostenky         40 ks     10 dóz 
 
TK Strakonice -  starší žáci         48 ks     12 dóz 
LTC Český Krumlov – starší žákyně    48 ks     12 dóz 
                                                                                                                     
LTC T-S Český Budějovice -  mladší žáci    40 ks     10 dóz 
LTC T-S Český Budějovice -  mladší žákyně   48 ks     12 dóz 
  
 
 
Celkem                360 ks     90 dóz 
 
 
 
součet: 
 
LTC T-S České Budějovice    24 dóz   US Open                 ………………………………………. 
 
TK Pelhřimov    10 dóz   US Open                   ……………….……………………….. 
 
TK Strakonice    27 dóz   US Open                   ………………………………………. 
 
LTC Český Krumlov    12 dóz   US Open          ………………………………………. 
 
TENIS Tábor    20 dóz   US Open             ………………………………………. 
 
 
 
 
                         Zasadilová V. 
 
 
 


