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Oblastní přeborníci pro rok 2017/2018  - hala

dvouhra čtyřhra

Mladší žáci

Denis Krakovský Tennis Hill Havířov Denis Krakovský Tennis Hill Havířov

David Šimeček TK Slavia Orlová

Marie Slaměníková TK Precheza Přerov Marie Slaměníková TK Precheza Přerov

Veronika Nováková TK SC Ostrava

Starší žáci

Vojtěch Petr TK Na Dolině Michal Glocman TK Precheza Přerov

Šimon Myslivec TK Havířov

Vanesa Šulcová TK JC Sport Opava Vanesa Šulcová TK JC Sport Opava

Tereza Křenková Rožnovský TK

Dorost

Jakub Jančík TK Precheza Přerov Tomáš Hrachovec TK Slavia Orlová

Matěj Kubín TK Radegast

Sabina Richtrová TK Na Dolině Viktorie Wojciková TK Precheza Přerov

Zuzana Odleváková BTK Frýdlant n/O.

Muži

Marek Řeháček TK SC Ostrava Daniel Vrba TK Precheza Přerov

Robin Heller VSK-VŠB TU Ostrava

Ženy

Justýna Malatinská VSK-VŠB TU Ostrava Nelly Vlachopulosová  VSK-VŠB TU Ostrava

Monika Pavlásková Tennis Hill Havířov

Hráčí halové sezóny 2017/18 se stali:
 
Linda Nosková  TK Precheza Přerov – vítězka halového MČR starších žaček a dorostenek

Vojtěch Petr  TK Na Dolině – fi nalista halového MČR starších žáků

Gratulujeme !!!!! 

Linda Nosková

• SEVEROMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ • SEVEROMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ •

Hodnocení halové sezóny 2017–2018
Pro již uplynulou halovou sezónu Severomoravský tenisový svaz po-
šesté vypsal výběrové řízení na pořadatelství turnajů třídy „B“ a „C“ 
v mládežnických kategoriích. Cílem záměru bylo opět omezení počtu 
halových turnajů tak, aby v naší oblasti nebyly v některých věkových 
kategoriích současně dva turnaje třídy „C“, aby počet startujících byl 
co nejvyšší a zároveň, aby turnaje měly slušnou kategorii. Dalším cílem 
bylo umožnit hráčům věkově mladší kategorie zúčastnit se turnajů třídy 
„B“ a oblastních přeborů kategorie věkově starší. To se odrazilo v účasti 
na halových oblastních přeborech, kde byla následující účast: muži – 41 
účastníků, ženy 33, dorostenci 46, dorostenky 31, starší žáci 49, starší 
žákyně 44, mladší žáci 64!, mladší žákyně 36. Celkem se tedy přeborů 
zúčastnilo 344 hráčů z toho 144 žen a dívek. 

Vzhledem ke skutečnosti, že zájemců 
o pořadatelství halových turnajů „C“ bylo 
tak akorát, daly se případné kolize upra-
vit již před schválením termínové listiny. 
V následujících řádcích uvádíme skuteč-
nosti z již ukončené halové sezóny. Ha-
lová sezóna 2017–2018 byla ve srovnání 
s minulými sezónami o dva týdny kratší, 
protože turnaje byly schváleny pouze do 
2. 4. 2018, v minulých sezónách to býva-
lo až do poloviny dubna. 
Mladší žáci měli celkem 29 turnajů 
(loni 25, v sezóně 2013–2014 bylo 22 
turnajů), kterých se zúčastnilo 860 hrá-
čů (loni 770, v sezóně 2013–2014 bylo 
712 hráčů), a turnaje se průměrně zú-
častnilo 29,6 hráčů (loni 30,8, v sezóně 

se průměrně zúčastnilo 25,5 hráčů (loni 
23,9, v sezóně 2013–2014 to bylo 28,3 
hráčů). Starší žákyně bojovaly na 23 
turnajích (loni 21, v sezóně 2013–2014 
na 17 turnajích), kterých se zúčastnilo 
zcela neskutečných 512 hráček (loni 
381, v sezóně 2013–2014 to bylo 401 
hráček). Turnaje se průměrně zúčastnilo 
22,3 hráček (loni 18,1 v sezóně 2013–
2014 23,6 hráček). V kategorii staršího 
žactva se tedy odehrálo o jeden turnaj 
více než loni a absolutní nárůst hráčů 
na turnajích je o 149 proti loňské halo-
vé sezóně a o 263 více než v sezóně 
2013–2014. Dorostenci hráli na 21 
turnajích (loni 20, v sezóně 2013–2014 
to bylo 12 turnajů), kterých se zúčastni-
lo 585 hráčů (loni 581 hráčů, v sezóně 
2013–2014 to bylo 361 hráčů), turnaje 
se průměrně zúčastnilo 27,9 hráčů (loni 
29,1, v sezóně 2013–2014 to bylo 30,8 
hráčů). Dorostenky odehrály celkem 17 
turnajů (loni 18, v sezóně 2013–2014 to 
bylo 7 turnajů), kterých se zúčastnilo 367 
hráček (loni 408, v sezóně 2013–2014 to 
bylo 168 hráček), průměrný počet hráček 
na turnaji byl 21,6 (loni 22,7, v sezó-
ně 2013–2014 24,0). V dorostenecké 
kategorii se odehrálo stejné množství 
turnajů jako loni 38, v sezóně 2013–2014 
jich bylo pouze 19, tzn. nárůst 100 %. 
Počet hráčů v uplynulé halové sezóně 
byl 952, loni 989 a v sezóně 2013–2014 
pouhých 529 (v této sezóně bylo zrušeno 
celkem 7 turnajů). Za celou halovou se-
zónu 2017–2018 byly zrušeny pouze dva 
turnaje, a to jeden v kategorii mladších 
žákyň a jeden v kategorii dorostenek. 
Celkem se v uvedených věkových kate-
goriích odehrálo 142 turnajů (loni 135, 
v sezóně 2013–2014 to bylo 97 turna-
jů). Účast na turnajích podle sezón, po 
kterou provádí SmTS výběrová řízení 
a regulaci turnajů. 
Sezóna 2012–2013 – počet hráčů 2249, 
počet turnajů 90,
Sezóna 2013–2014 – počet hráčů 2706, 
narůst o 457 hráčů, počet turnajů 97, 
Sezóna 2014–2015 – počet hráčů 3222, 
nárůst o 516 hráčů, počet turnajů 120, 
Sezóna 2015–2016 – počet hráčů 3405, 
nárůst o 183 hráčů, počet turnajů 135, 
Sezóna 2016–2017 – počet hráčů 3460, 
nárůst o 55 hráčů, počet turnajů 135, 

2013–2014 32,7). Mladší žákyně hrály 
na celkem 26 turnajích (loni 24, v sezóně 
2013/2014 na 21 turnajích), kterých se 
zúčastnilo 630 hráček (loni 676, v sezóně 
2013–2014 554 hráček), turnaje se prů-
měrně zúčastnilo 24,2 hráček (loni 28,2 
v sezóně 2013/14 to bylo 26,4). V kate-
gorii mladšího žactva se tedy odehrá-
lo o šest turnajů více než loni a abso-
lutní nárůst hráčů na turnajích je o 44 
více. Ve srovnání s halovou sezónou 
2013–2014 je to o třináct turnajů více, 
s účastí větší o 232 hráčů. Starší žáci se 
utkali na 26 turnajích (loni 27, v sezóně 
2013–2014 bylo 18 turnajů), kterých se 
zúčastnilo 662 hráčů (loni 644, v sezóně 
2013–2014 to bylo 510 hráčů), turnaje 

Oblastní haloví přeborníci

Vojtěch Petr na vyhlášení ankety Kanářích nadějí

Sezóna 2017–2018 – počet hráčů 3616, 
nárůst o 156 hráčů, počet turnajů 142. 
Za sledované období se zvýšil počet 
turnajů pořádaných v naší oblasti o více 
než polovinu a počet účastníků turnajů 
narostl o více než 60 %. Od halové se-
zóny 2015–2016 lze považovat halovou 
termínovou listinu za stabilizovanou 
a neměnící se, co se týká množství tur-
najů a již jen nízkého nárůstu počtu hrá-
čů na turnajích. V dalším období se VV 
SmTS soustředí na zvýšení kvality jed-
notlivých turnajů a nepřidělování hlavně 
turnajů třídy „B“ a oblastních přeborů těm 
pořadatelům, kteří porušují podmínky 
stanovené jak ČTS nebo SmTS. 

Ing. Petr Špok 
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