
Memoriál Zdeňka Kocmana 
Rozpis přeboru Jižních Čech družstev v babytenise pro r. 2020 

A. Všeobecná ustanovení 
     1. Řídící orgán  Sportovně technický úsek JTS 
    Věra Zasadilová, tel.: 605206980, e-mail v.zasadilova@seznam.cz 
     2. Pořadatel  skupina A – LTC Tábor 1903, skupina B – LTC Tábor 1903,  

skupina C – LTC Velešín 
Finálová skupina – LTC Tábor 1903  

     3. Termíny utkání  30. 5. 2020 skupiny, 31. 5. 2020 finále   
     4. Účastníci soutěže Skupina A: TK Pelhřimov, LTC Tábor 1903 B, LTC Humpolec 

Skupina B: LTC Tábor 1903 A, TK Strakonice, TK J. Hradec  
Skupina C: LTC Velešín, TK Kaplice, LTC Č. Krumlov,  
LTC Č. Budějovice z.s. 

     5. Hospodářské podmínky:  Za uspořádání skupiny uhradí JTS pořadateli jednorázovou odměnu 
                                               1500,- Kč. 
     6. Postup   Vítěz postupuje na MČR.  
 
B.  Technická ustanovení 
      7. Předpis   Hraje se podle pravidel babytenisu platného od 1. 3. 2008 a ustanovení 

tohoto rozpisu. 
      8. Systém soutěže  Čtyřčlenná družstva (chlapci a dívky společně, nar. 2011 a 2012). 
                                               Utkání je složeno z 6 zápasů (4 dvouhry a 2 čtyřhry). Do čtyřhry musí 
                                               být jako první pár nasazen ten, ve kterém hraje hráč nejvýše uvedený 
                                               na soupisce z hráčů nominovaných do čtyřher. Každý zápas se hraje na 
                                               jednu vítěznou sadu do 4 her rozdílem dvou her, za stavu 3:3 tiebreak. 
                                               V případě remízy rozhoduje o vítězi rozdíl her. V případě rovnosti her, 
                                               Rozhoduje o vítězi utkání zápas prvních hráčů. Ve skupinách hraje  
                                               každé družstvo s každým. Z každé skupiny postoupí dvě nejlepší                     
                                               družstva do finále. Finále se hraje vyřazovacím způsobem (pavouk). 
      9. Soupisky družstva: Každý hráč musí být registrován v ČTS za oddíl (nebo potvrzeno 

hostování v oddíle). Pořadí hráčů na soupisce určí mateřský oddíl, 
pořadí je neměnné.  
Soupiska musí být vyplněna v IS nejpozději do 20. 5. 2020 k potvrzení. 
Na soupisku je možné do začátku soutěže připsat libovolné množství 
hráčů. Po schválení soupisky může dopsání provést pouze řídící orgán. 

    10. Prezentace  V den konání přeboru do 8,30 hod. u pořadatele. 
    11. Řízení utkání  Zajišťují vedoucí a trenéři družstev. Hladký průběh zajišťuje pořadatel. 
               Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádnou situaci, předpokládá 
                                               VV JTS maximální součinnost klubů, především v rozvržení  
                                               jednotlivých utkání dne, aby nedocházelo ke kumulaci většího 
                                               počtu osob. Žádáme, aby pořádající klub zajistil veškerá  
                                               hygienická opatřeni v místě konání soutěží. 
    12. Míče   Speciální na babytenis – dodá pořadateli JTS. 

 
V Č. Budějovicích 9. 5. 2020                                                 Věra Zasadilová  -  předseda STK JTS                                    
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