
Rozpis oblastního přeboru BABY jednotlivců pro rok 2021 
  

A. VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ 

1. Řízení soutěže           STK Jihočeského tenisového svazu  
2. Datum, místo konání      12. – 13. 6. 2021, TJ Jiskra Třeboň 
3. Počet startujících     16 chlapců a 16 dívek  
4. Přihlášky   Prostřednictvím IS ČTS se přihlásí pouze hráči registrovaní v JTS a 

s českým státním občanstvím, nejpozději do 10 dne před konáním 
přeborů. Pozdější přihlášky nebudou zařazeny.  Soutěž se vypisuje pro 
hráče a hráčky věkové kategorie děti, hrající baby tenis, rok narození 
2014 a 2013. Soutěž hrají zvlášť chlapci a dívky. Při nenaplnění 
předepsaného počtu hráčů mohou být do soutěže zařazeni i mladší 
děti. 

5. Vedoucí soutěže  Chalupa Petr, tel: 602 952 762 
                                             delegovaný vrchní rozhodčí: Věra Zasadilová. 

6. Hospodářské podmínky Všichni hráči startují na své vlastní náklady 
7. Odměny Pro semifinalisty dvouhry a čtyřhry poháry, medaile a diplomy. 

 
B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

8. Prezentace Na ředitelství přeborů v den konání přeborů 11. 6. 2021 do 18:00 hod, 
příp. telefonicky nebo SMS na tel. 605206980 (V. Zasadilová). 
Losování po ukončení prezentace.  

9. Hrací doba Začátek první hrací den v 9:00 hod.  
10. Disciplíny   Dvouhra a čtyřhra. 
11. Herní systém                 Hraje se vyřazovacím systémem na jednu porážku (pavouk). Hráči a 

hráčky, kteří prohrají své první utkání dvouhry v turnaji, budou hrát 
turnaj útěchy (stejné rozlosování – hra do leva pavouka). Turnaj 
útěchy bude hrán rovněž vyřazovacím systémem na jednu porážku.    

12. Způsob hry                            Hraje se podle pravidel baby-tenisu, zveřejněných na oficiálních 
stránkách ČTS www.cztenis.cz platných k datu zahájení turnaje. 
Počítání stavu: Dvouhra se hraje (s výhodami) a čtyřhra (bez výhod) 
na jednu vítěznou sadu. Sada se hraje standardním způsobem, za 
stavu her 6:6 tedy rozhoduje o vítězi sady „tiebreak“ do 7 bodů.  

13. Míče                                            Míče pomalejší o 25 % než běžný tenisový míč, zelená verse ITF. 
Značka Wilson typ Starter Play.  

14. Startovné 300,- Kč/hráče – vybrané vklady náleží pořadateli.                                                   
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 1. 6. 2021                                                                Zasadilová Věra 
         předseda STK JTS       

http://www.cztenis.cz

