Severomoravský tenisový svaz ,Vítkovická 1,702 00 Ostrava

Rozpis Oblastních přeborů SmTS pro rok 2021
Pořadatelé:
Z pověření Severomoravského tenisového svazu,komise mládeže jsou pořadateli v jednotlivých
věkových kategoriích a termínech :
Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Dorostenci
Dorostenky
Muži
Ženy

09.01.-11.01. 2021
09.01.-11.01.2021
23.01.-25.01.2021
23.01.-25.01.2021
06.02.-08.02.2021
06.02.-08.02.2021
09.-11.01.2021
16.-18.01.2021

Panorama Sport Frýdlant n/O/Taraflex(4)
TK DEZA Val.Meziříčí/Rebound Ace(6)
TK DEZA Val.Meziříčí/Rebound Ace(6)
TK Vitality Slezsko/Rebound Ace(6)
Rožnovský TK/Taraflex(3)
TK DEZA Val.Meziříčí/Rebound Ace(6)
TK VSK VŠB Ostrava Mondo(3)
TK DEZA Val.Meziříčí/Rebound Ace(6)

Přihlášky ( nominace ):
Pouze prostřednictvím IS ČTS na www.cztenis.cz
Prezentace,losování:
v den zahájení Oblastního přeboru,blíže viz www.cztenis.cz a jednotlivé přebory
Po ukončení prezentace bude provedeno losování z prezentovaných hráčů a hráček.
Vklady: 600,- Kč na hráče v každé kategorii.
Hospodářské podmínky:
Vklady použije pořadatel pro úhradu provozních nákladů a nákupu cen spojených s pořádáním
přeboru .
Tenisové míče Wilson US Open jsou zajištěny u pana Lajtocha : 733 334 799 v TK RideraVítkovice v počtech:
144 kusů
144 kusů
144 kusů
72 kusů
72 kusů

v kategorii mladšího žactva
v kategorii staršího žactva
v kategorii dorostu
v kategorii mužů
v kategorii žen

Míče na zápasy:
Pořadatelé přeboru dospělých,dorostu,staršího a mladšího žactva dodají ke všem zápasům
dvouher po 3 kusech nových míčů Wilson US Open s logem Moneta
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Startovné:
Nominovaní hráči startují na své náklady,případně na náklady mateřského oddílu,klubu nebo
TJ.
Technická ustanovení:
Všechna utkání dvouhry mládeže se hrají na 2.vítězné sady z tří bez možnosti uplatnění NOAD,3.sada za stavu 6:6 se hraje tie-break.Všechna utkání čtyřhry se hrají na 2.vítězné sady z tří
s uplatněním NO-AD,3.sada se hraje královský tie-break do 10.bodů.
Další průběh Oblastních přeborů se řídí ustanoveními SŘT a tímto rozpisem.
Vypsané disciplíny jsou dvouhra a čtyřhra.Povinností účastníků přeboru je účast v obou
disciplínách
Rozpis hrací doby,pořadatelský sbor zajišťující průběh Oblastního přeboru,včetně vrchního
rozhodčího,určí jednotliví pořadatelé.Startovat mohou pouze hráči s českým státním občanstvím
Tyto skutečnosti musí být k dispozici účastníkům přeborů před zahájením a musí být vyvěšeny
u hracích plánů včetně tohoto Rozpisu !!!
Postupy na Mistrovství ČR :
Kategorie
přímý postup z oblastního přeboru
Mladší žáci
2
Mladší žačky
2
Starší žáci
1
Starší žačky
2
Dorci,
1
Dorky
1

Volná karta SmTS
2
1
1
1
1
0

Žádosti o volnou kartu s patřičným zdůvodnění pošlou zájemci do 3 dnů od ukončení
příslušného přeboru na mail severomoravsky@cztenis.cz.
Hráči umístění na 1.-4.místě oblastních přeborů mž,sž,dorostu si svým umístěním vybojují
nominaci na mezistatní utkání s Polskem,které proběhne v koncem dubna 2021
v Polsku.Detailnější rozpis obdrží nominovaní s dostatečným předstihem na svůj mail.
Upozornění pro pořadatele:
Do 48 hodin po ukončení přeboru přepsat záznam akce ( hrací plány ) do IS ČTS a zaslat foto a
článek z přeborů na mail severomoravsky@cztenis.cz
Tento rozpis byl schválen komisí mládeže a VV SmTS v Ostravě dne 15.11.2020

Josef Vlk v.r.
předseda komise mládeže SmTS

Petr Huťka v.r.
prezident SmTS
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