Rozpis oblastních halových přeborů jednotlivců pro rok 2021/2022
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Řídící orgán

STK Jihočeského tenisového svazu

2. Datum, místo konání

20. - 22. 11. 2021
06. - 08. 11.2021
12. - 14. 2.2022
12. - 14. 2.2022
22. - 24. 1.2022
22. - 24. 1.2022
08. - 10. 1.2022
08. - 10. 1.2022
13. 3. 2022
13. 3. 2022

3. Počet startujících

podle žebříčku na základě přihlášek prostřednictvím |IS ČTS

muži
ženy
dorostenci
dorostenky
starší žáci
st. žákyně
mladší žáci
ml. žákyně
baby chlapci
baby děvčata

TK Strakonice
LTC České Budějovice
LTC České Budějovice
LTC České Budějovice
TK Pelhřimov
LTC Český Krumlov
TK Pelhřimov
LTC České Budějovice
Sokol TK Kaplice
LTC Velešín

koberec
antuka
antuka
umělá tráva
umělá tráva
umělá tráva
umělá tráva
antuka
koberec
koberec

baby – 14 chlapců + 2 WC pořadatele a 14 dívek + 2 WC pořadatele
mladší žactvo - 20 hráčů + 2 WC pořadatele + 2 WC JTS z řad baby 2021
starší žáctvo - 21 hráčů + 1 vítěz ml. žáků + 2 WC pořadatele
dorost - 21 hráčů + 1 vítěz st. žactva + 2 WC pořadatele
dospělí - 22 hráčů + 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. Pokud do 7 dnů před konáním
přeboru nebudou uděleny volné karty, obdrží je náhradníci dle CŽ.
4. Přihlášky

Prostřednictvím IS ČTS se přihlásí pouze hráči registrovaní v JTS a s českým
občanstvím, nejpozději do 10 dne před konáním přeborů. Pozdější přihlášky
nebudou zařazeny. Za přihlášené hráče, kteří se bez omluvy včas neprezentují,
bude udělena mateřskému oddílu pokuta 200,- Kč. Pořadatelé oznámí neomluvené
hráče na STK JTS.

5. Pořadatelé

muži

- Ing. Pavel Procházka, tel.: 605587131, mail:spacir.pavel@seznam.cz
delegovaný vrchní rozhodčí muži: Procázka P. st.

ženy

- Linha Jiří, tel.: 601082916, mail: sport@teniscb.cz
delegovaný vrchní rozhodčí: Marvanová K.

dorost

- Linha Jiří, tel.: 601082916, mail: sport@teniscb.cz
delegovaný vrchní rozhodčí: Zasadilová V., Harantová V.

starší žáci - Ing Dub David, tel.: 602445038, mail: e.reich@tiscali.cz
delegovaný vrchní rozhodčí: Reich E.
starší žákyně -Tomáš Vachta, tel.: 777751765, mail: ltcck@seznam.cz
delegovaný vrchní rozhodčí: Zasadilová V.
mladší žáci - Evžen Reich, tel.: 602440177, mail: e.reich@tiscali.cz
delegovaný vrchní rozhodčí: Reichová N.
mladší žákyně - Linha Jiří, tel.: 601082916, mail: sport@teniscb.cz
delegovaný vrchní rozhodčí: Polesný L.
baby chlapci – František Brabec, tel.: 777310920
delegovaný vrchní rozhodčí: Zasadilová V.
baby děvčata – Vladimír Mikeš, tel.: 603530247
delegovaný vrchní rozhodčí: Zasadil Vl.

Pořadatelé zadají výsledky přeborů do IS ČTS.
Zprávu vrchního rozhodčího včetně fotografií vítězů zašle pořadatel p. 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 HMČR).
6. Hospodářské podmínky

Všichni hráči startují na své vlastní náklady

7. Ubytování a stravování

Ubytování zajišťuje pořadatel na základě telefonických přihlášek.
Stravování zajištěno v areálech pořádajícího TK .

8. Odměny

Pro mládežnické kategorie poháry, medaile a diplomy, dospělí medaile a peněžní
odměny dle čl. 7 SŘT

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
8. Disciplíny
9. Prezentace
10. Losování

dvouhra a čtyřhra
Na ředitelství jednotlivých přeborů (tel. č. pořadatele) v den před konáním
přeborů.
Po ukončení prezentace. Po losování bude na IS uveden čas jednotlivých

zápasů prvního kola.
11. Hrací doba

12. Míče
3. Předpis

14. Způsob hry

15. Klasifikační kategorie
16. Postup na MČR

17. Startovné
18. Rozhodčí
19. Námitky

Začátek první hrací den v 8,00 hod.
V mládežnických kategoriích je povoleno zahájení posledního utkání hracího dne
nejpozději ve 21,00 hodin.
Oficiálním míčem JTS je míč WILSON.
Pořadatelé si míče vyzvednou v sídle JTS, nám. Přem. Otakara II. v Č. Budějovicích.
Hraje se podle platných pravidel tenisu, sportovně technických předpisů a jejich
dodatků, dle pravidel pro baby a ustanovení tohoto rozpisu.
Zápasy se hrají bez hlavních rozhodčích. Každý účastník je povinen převzít na výzvu
vrchního rozhodčího rozhodování na dvorci dle čl. 31 SŘT.
Všechny zápasy se hrají na dvě vítězné sady ze tří. U baby na jednu vítěznou sada.
Ve čtyřhrách se hraje systémem NO – AD (bez výhod), na místo třetí sady super-tiebreak
(pravidla tenisu příloha č. IV. stav ve hře a stav v sadě).
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).
muži, ženy - vítěz
dorost, starší, mladší žactvo a baby – bude určeno ČTS do 15. 12. 2021.
V případě postupu tří hráčů, bude sehrán zápas o třetí postupové místo.
400,- Kč/hráče – vybrané vklady náleží pořadatelům, kteří zajistí organizaci přeborů dle
uzavřené smlouvy s JTS.
Nominaci vrchních rozhodčích provedl JTS. Náklady na vrchní rozhodčí uhradí JTS.
Podávají se písemně v souladu s částí VI. soutěžního řádu tenisu a rozhoduje o nich
s konečnou platností ředitelství přeboru.

V Č. Budějovicích 22. 10. 2021
Zasadilová Věra
předseda STK JTS

Počet míčků na přebory jednotlivců zima 2021/2022

TK Strakonice – muži
LTC České Budějovice – ženy

88 ks
88 ks

22 dóz
22 dóz

LTC České Budějovice - dorostenci
LTC České Budějovice – dorostenky

64 ks
64 ks

16 dóz
16 dóz

TK Pelhřimov - starší žáci
LTC Český Krumlov – starší žákyně

64 ks
64 ks

16 dóz
16 dóz

TK Pelhřimov - mladší žáci
LTC České Budějovice - mladší žákyně

64 ks
64 ks

16 dóz
16 dóz

Celkem

560 ks

140 dóz

součet:
LTC České Budějovice

70 dóz US Open

……………………………………….

TK Pelhřimov

32 dóz US Open

……………….………………………..

TK Strakonice

22 dóz US Open

……………………………………….

LTC Český Krumlov

16 dóz US Open

……………………………………….

Sokol TK Kaplice

30 ks míčů pro baby

……………………………………….

LTC Velešín

30 ks míčů pro baby

……………………………………….

Zasadilová V.

