
 
Přebory Jižních Čech jednotlivců všech kategorií – léto 2018 

Mladší, starší žactvo a dorost budou realizovány v rámci dotačního programu Jihočeského kraje 
 
A. VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ 
1. Řídící orgán           STK Jihočeského tenisového svazu 

2. Datum, místo konání 12. – 14. 05. 2018 mladší žactvo       TK Písek 
    02. – 04. 06. 2018 starší žactvo       TK Sezimovo Ústí 
    12. – 14. 05. 2018 dorost        LTC České Budějovice, z.s. 
    02. – 04. 06. 2018 dospělí        TK Pelhřimov 
     

3. Počet  startujících  mladší žáci        -  18 hráčů dle CŽ + 12 OS a 2 WC pořadatele 
    mladší žákyně   -  11 hráček dle ČZ + 12 OS a 1 WC pořadatele 
    starší žáci          -  17 hráčů dle CŽ + vítěz ml. žáků, 12 OS a 2 WC pořadatele 
    starší žákyně     -  10 hráček dle CŽ + vítězka ml. žákyň, 12OS, 1WC pořadatele  
    dorostenci         -  17 hráčů dle CŽ + vítěz st. žáků, 12 OS, 2 WC pořadatele 
    dorostenky        -  10 hráček dle CŽ + vítězka st. žákyň, 12OS, 1WC pořadatele 
           muži  -  17 hráčů dle CŽ + vítěz dorostu, 12 OS a 2 WC pořadatele 
    ženy  -  10 hráček dle CŽ + vítězka dorostenek, 12OS, 1WCpořadatele 
     

Pokud bude vítěz z nižší kategorie v základní nominaci vyšší kategorie (umístění 
dle BH) postupuje do přeboru vyšší kategorie finalista, případně další hráč dle 

                                               umístění na přeboru. Dalším kriteriem postupu je umístění na CŽ. 
            Pro nominaci OS je podmínkou uspořádání okresního přeboru. Ze sdruženého 

okresního přeboru mají právo postupu na oblastní přebor čtyři hráči (semi-   
finalisté), ze samostatného okresního přeboru postupují finalisté. Pokud 
některý z postupujících bude v základní nominaci, postupuje do oblastního přeboru 
další hráč dle umístění na okresním přeboru. Dalším kriteriem postupu je 
umístění na CŽ. Pokud nominace z okresních svazů nebude naplněna, doplní 
pořadatel hráče z řad přihlášených dle CŽ. 

4. Přihlášky Na přebory se mohou přihlásit všichni hráči registrovaní v JTS (mimo hráčů EU), a to 
prostřednictvím IS ČTS, minimálně do 10 dnů před konáním přeboru, včetně zadání 
volných karet pořadatele a písemných přihlášek okresních svazů (pozdější přihlášky 
nebudou zařazeny). Na přihlášce uvedou zájemci telefonické spojení (nejlépe mobil). 
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   mladší žactvo -    Ing. Zíb, Výstaviště 300, 397 01 Písek  
        tel. 604782495, e-mail: Jaroslav.zib@atlas.cz 
        delegovaný vrchní rozhodčí: Ing. Kuka Vl.    

                      zástupce: Ing. Zíb Jar..  
 starší žactvo -    Mgr. Aleš Mach, U Zahrad 209, 390 01 Tábor 

     tel. 606 834 741, e-mail: mach.al@centrum.cz 
        delegovaný vrchní rozhodčí: Ing. Malík A.    
                       zástupce: Ing. Machač J.  
       dorost  -    Jiří Linha, LTC T-S ČB, Vltavské nábř. 1,  

     370 05 Č. Budějovice,  
     tel. 601 082 917, e-mail: sport@teniscb.cz.  

        delegovaný vrchní rozhodčí: Zasadilová V.    
                       zástupce: Harantová V.  

dospělí  -    Evžen Reich, Masarykovo nám. 6, 393 01 Pelhřimov 
                                               tel. 602440177, e-mail: e.reich@tiscali.cz  
        delegovaný vrchní rozhodčí: Ťoukálek J.  
                           zástupce: Doubek J 
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 Pořadatelé zadají výsledky přeborů do IS ČTS, zašlou V. Zasadilové, e-mail: 
v.zasadilova@seznam.cz. fotografie přeborníků.   
Vrchní rozhodčí zašle p. Zasadilové zprávu o průběhu turnaje, která musí obsahovat 
mimo jiné i telefonní spojení na semifinalisty (pro přihlášku na MR).  
 

6. Odměny: Semifinalisté dvouher a finalisté čtyřher mládeže obdrží poháry, medaile a diplomy, 
semifinalisté čtyřher obdrží diplomy a medaile.  

  Semifinalisté dvouher a finalisté čtyřher dospělých obdrží plakety, medaile a 
diplomy, semifinalisté čtyřher medaile a diplomy 

7. Hospodářské podmínky Všichni hráči startují na své vlastní náklady. 

8. Ubytování a stravování Ubytování zajišťuje pořadatel na základě telefonických přihlášek. 
 Stravování je zajištěno v areálech TK. 
 
 
B.  TECHNICKÁ  USTANOVENÍ 
8. Předpis Hraje se podle platných pravidel tenisu, sportovně technických předpisů a ustanovení 

tohoto rozpisu.  
9. Disciplíny dvouhra a čtyřhra 

10. Způsob hry Všechny disciplíny se hrají vyřazovacím způsobem na jednu porážku, všechny zápasy 
na dvě vítězné sady do šesti her, za stavu 6:6 v každé sadě tie-break. Ve čtyřhrách se 
hraje systémem NO – AD (bez výhod) a na místo třetí sady superteibreak. 

11. Postup na MR ČR:           Mladší žactvo, starší žactvo, dorost postupují finalisté. 
12. Prezentace   Na ředitelství jednotlivých přeborů 
    ml., st., žáci, dorostenci, muži - do  8,00 hod. 
    ml., starší žákyně, dorostenky, ženy - do  11,00 hod 
13. Losování   Vždy do 30 minut po ukončení prezentace 

14. Míče Oficiálním míčem JTS je míč WILSON, U míčů US Open je povinnost výhradního 
používání míčů opatřených logem ČTS nebo logem Moneta. Pořadatelé dostanou 
potřebný počet míčů US Open od JTS.   

15. Startovné 200,- Kč/hráč mládeže a 300, Kč/hráč dospělých – vybrané vklady náleží 
pořadatelům, kteří zajistí organizaci přeborů dle uzavřené smlouvy s JTS.  

16. 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). 

17. Námitky Podávají se písemně v souladu s částí VI soutěžního řádu tenisu a rozhoduje o nich 
s konečnou platností ředitelství přeboru. 

 
 
 
 
 
 
V Č. Budějovicích 3. 4. 2018  
      Věra Zasadilová 
      předseda STK JTS 
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