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Předseda OTS Karviná Josef Vlk a účastníci okresního přeboru minitenisu 
družstev v hale TK Tennis Hill Havířov

• SEVEROMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ • SEVEROMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ •

Co čeká náš minitenis a babytenis v letní sezóně 2018
„Bez rodičů, jejich pečlivosti a obětavosti se český 
tenis neobejde. Oni přivedou své dítě do teniso-
vého klubu a většina z nich si mnohdy ani neuvě-
domuje, jak to najednou změní život celé rodině. 
Od začátku všichni věří, že právě jejich dítě bude 
jednou úspěšné a chtějí pro něj udělat co nejvíc,“ 

říká Martin Hynek, viceprezident ČTS a sekretář 
Severomoravského tenisového svazu. „I proto je 
naše strana v tomto čísle věnována naší nejmenší, 
nastupující generaci. Rádi bychom chtěli přede-
vším rodiče v krátkosti seznámit – jak bude probí-
hat letní sezóna 2018.“

„V minitenise – stejně jako v minulých 
letech nebudeme ani letos pořádat ob-
lastní přebor jednotlivců v této věkové 
kategorii. Bude pořádán oblastní přebor 
družstev SmTS, který proběhne 2. červ-
na 2018 v TK Deza Valašské Meziříčí. 
Dále pak fi nálový turnaj Memoriál Zdeň-
ka Kocmana, ten proběhne na tradičním 
místě v sobotu 1. září 2018 na kurtech 
TK Precheza Přerov. Vítěz tohoto Me-
moriálu bude pak reprezentovat náš kraj 
na MČR družstev v minitenise, které se 
bude konat 28. září 2018 v Praze v are-
álu TK Sparta ve Stromovce. V naší ob-
lasti budeme v létě pořádat celkem 14 
turnajů jednotlivců, termíny a přihlášky 
lze zjistit na www.cztenis.cz,“ dodává 
Martin Hynek.
A babytenis? „Oblastní přebor jednot-
livců proběhne opět odděleně, ale v stej-
ném termínu 2. – 3. června 2018 děvčata 
na kurtech SC Ostrava, chlapci pak na 
dvorcích TK Deza Valašské Meziříčí. 
Hraje se o postup na MČR v babytenisu 
v Rakovníku, které se hraje v termínu 
28. – 30. září 2018. Družstva babyte-
nistů své základní soutěže zahájí kon-
cem dubna a ukončí v červnu, rozpisy 
utkání jsou zveřejněny na www.cztenis.

celkem 59 turnajů, blíže na www.czte-
nis.cz. Na závěr mi dovolte popřát všem 
nejmladším hráčů a hráčkám co nejvíce 
úspěchů, rodičům hodně nezbytné tr-
pělivosti a všem pěknou letní sezónu,“ 
přidává viceprezident ČTS a sekretář 
Severomoravského tenisového svazu 
Martin Hynek.

cz. Finálový turnaj o konečné umístění 
a postup na MČR v babytenisu družstev, 
14. – 16. 9. 2018 v Prostějově, bude hrán 
na dvorcích TK Precheza Přerov 1. září 
2018 jako 11. ročník Memoriálu Zdeňka 
Kocmana. Do soutěží družstev se v naší 
oblasti přihlásilo úctyhodných 71 druž-
stev. V jednotlivcích se bude pořádat 

Po dva víkendy na třech dvorcích TK Deza Valašské Meziříčí probíhaly boje ba-
bytenistů Severomoravského kraje. Stejně jako minulý rok i letos byly kategorie 
děvčat a chlapců rozděleny, hrály se odděleně. Všechny zápasy se hrály na jeden 
set až po konečné umístění, takže děti odjížděly opravdu utahané. Zvláštní dík by-
chom tímto chtěli vyjádřit pořadateli obou klání TK Deza Valašské Meziříčí, který 
připravil pro všechny mladé hráče a jejich doprovod tradičně skvostné podmínky.
A nyní k samotným výsledkům. Nejdříve chlapci. Těch se sešlo celkem 21 a všich-
ni odehráli množství kvalitních utkání. Vítězem se stal dobře hrající Jakub Fedor 
z TC Biocel Vratimov, který ve fi nálovém zápase porazil Štěpána Robenka z TJ 
MSV Studénka. Třetí byl Adam Syryčanský z pořádající TK Deza Valašské Mezi-
říčí a čtvrté místo patřilo Tomáši Havlovi z SK JC Sport Opava.
V následujícím víkendu se sešla děvčata. Do soutěže se prezentovalo celkem 18 
hráček, které stejně jako týden předtím kluci absolvovaly zápasový maratón. Ví-
tězkou se stala Lucie Slaměníková,která v fi nálovém zápase přehrála svoji týmo-
vou kolegyni z TK Precheza Přerov Ninu Minarovičovou. Třetí byla Beata Mičolová 
z TK Deza Valašské Meziříčí, 4. místo patřilo Kristýně Přikrylové z TJ Sokol Stará 
Bělá. Všichni úspěšní hráči a hráčky si mimo hodnotných cen vybojovali také no-
minaci na mezistátní utkání mezi výběry SmTS a Slezského wojewodztví, které 
proběhne 26. dubna 2018 v Polsku. Přejeme jim mnoho úspěchů při konfrontaci 
své výkonnosti na mezinárodním poli.

Sobota 27. ledna 2018 byla pro nej-
menší, tenisové benjamínky našeho 
okresu velkým svátkem. Většina 
hráčů zažila něco nového, hráli na 
svém prvním turnaji. Čtyři miniteni-
sová družstva ročníků 2011–2012 
bojovala v hale TENIS HILL Havířov 
o přeborníka okresu Karviná. K vi-
dění bylo velké nadšení, bojovnost 
nahrazovala některé nedostatky za-
čínajících tenistů. Když přičteme vy-
rovnanost družstev, které se umístily 
na 2.–4. místě, musel se turnaj všem 
přítomným moc líbit. Vítězné druž-
stvo Slávia Orlová se opíralo o své 
velké opory Jirku Haška a Adama 
Billa,k teří neprohráli na tomto pře-
boru ani jedno utkání a jsou velkým 
příslibem orlovského tenisu. Velké 
poděkování za hezkou akci pro děti 
patří vedení Tennis Hillu, rodičům 
a ostatním přítomným za korektní 
až vzorné chování. Naši nejmenší, 
tenisté si to určitě zaslouží.
Okresní přebor,  minitenisu, Kar-
viná: Slávia Orlová – TK Havířov 
5:3, Tennis Hill A – Tennis Hill B 7:1, 
Slávia Orlová – Tennis Hill B 6:2, 
Tennis Hill A – TK Havířov 4:4, sety 
9/8, Slávia Orlová – Tennis Hill A 6:2, 
TK Havířov – Tennis Hill B  4:4, sety 
9/8. Konečné pořadí: 1. Slávia Or-
lová, 2. Tennis Hill A, 3. TK Havířov, 
4. Tennis Hill B. 

Za OTS Josef VLK  TK Deza Valašské Meziříčí: 
Halové oblastní přebory v babytenisu

Karviná: Okresní přebor 
v minitenise družstev

Havířovský TENNIS HILL hostil v první březnovou sobotu oblastní přebory 
družstev nejmenších tenistů. Šest družstev není sice velké číslo, ale vzhledem 
k chřipkové epidemii jsme za něj byli rádi. Navzdory všem nástrahám dorazily 
děti z Mohelnice, Vsetína, Valašského Meziříčí, Startu Ostrava a dvou druž-
stev domácích. Přebor byl rozlosován do dvou skupin, hrálo se systémem každý 
s každým. Třetí ze skupin pak hráli o páté místo, v semifi nále se utkal vítěz sku-
piny A s druhým ze skupiny B a  opačně. Poražení odehráli utkání o třetí místo 
a o přeborníka Severomoravské oblasti“ se utkala  vítězná družstva ze semifi ná-
le. Naši nejmenší tenisté se snažili hrát svůj nejlepší tenis a případné nedostatky 
nahrazovali velkou vůli bojovností  a nadšením, což bylo mnohokrát odměněno 
potleskem. Milé překvapení připravili pro hráče pořadatelé, v poledne pozvali 
všechna družstva na výbornou polévku a řízek s bramborem a kompotem. Ka-
ždý hráč z družstev, které byly na stupních vítězů si odnesl pohár, ostatní pak 
medaile. Byl to opravdu nádherný festival tenisové radosti a štěstí, ke kterému 
přispěli všichni přítomní a pořadatelé.
Konečné umístění: 1. TENNIS HILL Havířov A, 2. VD START Ostrava, 3. TK 
Mohelnice, 4. TENNIS HILL Havířov B, 5. TENIS Vsetín, 6. TK DEZA Valašské 
Meziříčí.                               Josef VLK, předseda komise mládeže SmTS

Oblastní přebory nejmenších tenistů

Školení kapitánů družstev SmTS, 13. 4. 2018, Havířov
Školení určené pro všechny kapitány družstev. Během dvou hodin jsou uchazeči 
seznámeni s všemi povinnostmi kapitána družstva, včetně nových ustanovení SŘT.
Školení a doškolení rozhodčích Lic. B, 7. 4. 2018, Ostrava
Školení určené všem zájemcům o práci rozhodčího. Během jednoho dne se zájemci 
seznámí se všemi články SŘT ČTS a závěrečným testem prokážou svoje znalosti.
Školení trenérů 3. třídy, 20. – 22. 4. a 27. –  29. 4. 2018, Ostrava
Školení je určené pro zájemce o práci trenéra. Je koncipováno především na 
práci s mládeží v klubech. Během dvou víkendů se zájemci formou teoretických 
i praktických přednášek dozví vše co je nutné pro práci trenéra. Na závěr zájemci 
předvádějí metodický výstup na dvorci a písemný test. Základní podmínkou přijetí 
do tohoto školení je věk 18 let. 
Platnost průkazů:
Trenérský – neomezeně. Rozhodčích – dva roky, potom doškolení.
Své přihlášky podávejte pouze písemně prostřednictvím www.cztenis.cz, 
rubrika školení rozhodčích a trenérů.

Termíny školení organizované SmTS v roce 2018
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