
MEMORIÁL ZDEŇKA KOCMANA 
IX.Finálový turnaj družstev 

v babytenisu 
Oblastního tenisového svazu Ostrava 

ROZPIS FINÁLOVÉHO TURNAJE 
2016

  
A.Všeobecná ustanovení

Řídící orgán: SmTS OSTRAVA

Organizační pracovník:  Josef VLK, tel. 604 964 684  nebo  733 544 793, 
                                            e-mail: josvlktenis@seznam.cz

Ředitel turnaje:  Pavel Huťka, tel. 725 802 909
Zástupce ředitele: Marek Šubert, 725 802 907

                                                                                                                                    
Časový rozvrh:  turnaj se hraje 27. 8. 2016 dle pokynů pořadatele

Účastníci soutěže:            Oddíly, které sehrály soutěž Oblastních přeborů a Oblastních soutěží dle rozpisu
Oblastního TS Ostrava v roce 2016   

Účast v     závěrečném turnaji je nutno potvrdit   do 31.7.2016 na     e-mail     
organizačního pracovníka – kontakt viz výše. Podmínkou účasti je úhrada vkladu
600,- Kč na účet Oblastního TS Ostrava, č.ú.: ČS a.s. Ostrava 1642607319/0800
do 31.7.2016. Jako variabilní symbol uvádějte číslo TK u ČTS.
                                                                                                                                                                 

          

Soupiska družstva :        Platí soupisky klubu předložené a potvrzené řídícím soutěže pro základní rozpis
soutěže.

Kapitáni družstev: Jsou jediným partnerem vrchního rozhodčího. Musí být uvedeni na soupisce 
družstva. Řídí společně jednotlivá utkání ve spolupráci s vrchním rozhodčím.
Minimální věk kapitána je dosažení věku 18 let.                                                                                                                                                                                                                        

   
B. Technická  ustanovení

Předpis: Hraje se podle pravidel babytenisu a ustanovení tohoto rozpisu.

Systém turnaje: Družstva jsou zařazena do skupin dle umístění v základní soutěži Oblastních přeborů
a oblastních soutěží v roce 2016 a na základě potvrzené účasti. Utkání o celkového 
vítěze Oblastního tenisového svazu Ostrava za rok 2016 a o postup na MČR bude
sehráno mezi prvními dvěma družstvy Oblastních přeborů skupin „A“ a „B“ s tím,
že se utká vítěz skupiny „A“ a druhý ze skupiny „B“, vítěz skupiny „B“ – druhý ze 
skupiny „A“. Vítězové těchto utkání se spolu střetnou o postup na MČR v 
babytenise a poražení se utkají o 3.místo.Vpřípadě, že zvítězí družstvo SC Ostrava,

                                          které již má  zajištěn přímý postup na MČR /za umístění na MČR 2015/,POSTUPUJE  
na  MČR i FINALISTA TOHOTO TURNAJE. 

                                          
Utkání se skládá z 8 zápasů dvouher a 2 zápasů čtyřher v pořadí daném Rozpisem
Základní části soutěže.

Skupiny 2 až 4 budou tvořit družstva Oblastních přeborů „A“ a „B“ umístěné na
3 a 4 místě, 5 a 6 místě a 7 a 8 místě. Další skupiny 5 až 13 budou sestaveny dle 
umístění v základní části Oblastních soutěží skupin „A“ až „D“ (první mezi



sebou, druzí atd.) s ohledem na přihlášení se do závěrečného turnaje.
Utkání ve skupinách 2 – 13 se skládá ze 4 zápasů dvouher a 2 zápasů čtyřher,
každý zápas se hraje na jednu zkrácenou sadu – „short set“ do 4 her rozdílem 2 her, za 
stavu 4:4 tie break. V případě rovnosti bodů (vyhraných sad) rozhoduje o vítězi
poměr her, v případě i rovnosti her rozhoduje o vítězi výsledek hry prvních hráčů.

Řízení utkání:               Zápasy řídí společně kapitáni obou družstev.

Míče:              Wilson - speciální na babytenis

Slavnostní vyhlášení výsledků turnaje a předání cen družstvům se předpokládá okolo 17 hodiny.

Družstvům umístěným na 1 až 4 místě budou předány poháry a diplomy.  Občerstvení, pitný režim a drobné 
ceny budou zajištěny pro všechny účastníky.

V Přerově 10.6.2016

        Josef VLK                                             Mgr.Petr Huťka                             
předseda STK Sm.TS                                                                            prezident Sm.TS  




