
Memoriál Zdeňka Kocmana 
Rozpis přeboru Jižních Čech družstev v minitenise pro r. 2017 

 
 
A. Všeobecná ustanovení 
 
     1. Řídící orgán  Sportovně technický úsek JčTS 
    Věra Zasadilová, V. Nezvala 25, 370 06 České Budějovice,  

tel.: 605206980, e-mail v.zasadilova@seznam.cz 
     2. Pořadatel  LTC Tábor 1903 
     3. Termíny utkání  3. 6. 2017 
     4. Účastníci soutěže LTC Tábor 1903, TK Sezimovo Ústí, TJ Jiskra Třeboň, TK Ostrovec, 
     TK Pelhřimov, LTC Č.Budějovice z.s., LTC Humpolec, Tenis Tábor, 
     TK J.Hradec, TJ Blatná 
     5. Hospodářské podmínky Za uspořádání uhradí JčTS pořadateli 1500,-Kč. 
     6. Postup   MČR - družstvo, které bude reprezentovat JčTS bude sestaveno 
                                               z nejlepších hráčů finálové skupiny, popřípadě doplněno hráčem 
                                               z ostatních zúčastněných oddílů. 
B. Technická ustanovení 
      7. Předpis   Hraje se podle pravidel minitenisu platného od 1. 3. 2008 a ustanovení 
        tohoto rozpisu. 
      8. Systém soutěže  Čtyřčlenná družstva (chlapci, dívky společně, nar. 20109 a 2011).           
                                               Utkání zahrnuje pouze dvouhry. Hráči se utkají celkem v 8 zápasech 

(1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 1-2, 2-1, 3-4, 4-3). Nastoupí-li v odvetné části 
utkání náhradník, hraje na místě hráče, jehož střídá, bez ohledu na své 
pořadí na soupisce. Jednotlivý zápas se hraje na dva vítězné sety do 10 
bodů (jednoduché počítání) – za stavu 9:9 rozhodující bod. V případě 
remízy v utkání rozhoduje o vítězi rozdíl setů, (při jeho rovnosti rozdíl 
her). V případě rovnosti těchto kritérií rozhoduje o vítězi utkání zápas 
prvních hráčů. 

      9. Soupisky družstva: Každý hráč musí být registrován v ČTS. Pořadí hráčů na soupisce určí 
                                               mateřský oddíl, pořadí je neměnné. Pro celostátní finálový turnaj je 
                                               možno pořadí hráčů změnit. Soupiska musí být vyplněna v IS  

nejpozději do 15. 5. 2017 k potvrzení. Po schválení soupisky může 
dopsání provést pouze řídící orgán. Není však možné připsat hráče, 
který v dané sezóně již figuruje nebo figuroval na soupisce jiného 
klubu. 

    10. Prezentace  Všechna družstva jsou povinna se prezentovat v den konání přeboru do 
                                               8,30 hod. pořadateli. 
    11. Řízení utkání  Zajišťují vedoucí a trenéři družstev. Hladký průběh zajišťuje pořadatel. 
    12. Míče   Speciální na minitenis – dodá pořadateli JčTS. 
 
 
 
V Č. Budějovicích 7. 4. 2017                         Věra Zasadilová   
                                                       Předseda STK JčTS 
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