II. MONETA Mistrovství ČR v babytenise
ROZPIS SOUTĚŽE
Záštita nad MČR

JUDr. Pavel Jenšovský, starosta královského města Rakovník

A. Všeobecná ustanovení
1. Řídící orgán

Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS
Ing. Leoš Fiala
Štvanice 38, 170 00 Praha 7
tel. 222 333 418, mobil 777 922 395
e-mail: leos.fiala@cztenis.cz

2. Pořadatel

Z pověření Výkonného výboru Českého tenisového svazu
Středočeský tenisový svaz

3. Datum konání

28. 9. – 30. 9. 2018

4. Místo

Tenisové dvorce TC Cafex Rakovník
Na Studánkách 2590, 269 01 Rakovník II
tel.: 608 444 156, mail: cafex@cafex.cz, www.cafex.cz

5. Počet startujících 40 chlapců a 40 děvčat nar. 2009 a mladší, podle nominací oblastních
tenisových svazů, každý svaz může přihlásit čtyři hráče a hráčky
6. Ředitelství
mistrovství

7. Přihlášky

ředitel:
zástupce ředitele:
delegát ČTS
a vrchní rozhodčí:
zástupce vrchního rozhodčího:
jednatel, stravování, ubytování:
zdravotník:

Miloš Cafourek
Šárka Pichertová

608 444 161
608 444 156

Leoš Fiala
určí KR StčTS
Šárka Pichertová
Lenka Gaierová

777 922 395

nejpozději do 17. září 2017
a)
oblastní tenisové svazy
Každý OTS může přihlásit 4 hráče a 4 hráčky dle svého uvážení.
Mezi nominovanými musí být vítězové oblastních přeborů jednotlivých OTS.
b)
individuální přihlášky
Hráči a hráčky se přihlašují sami prostřednictvím Informačního systému
ČTS, nominováni však musí být svými OTS.
c)

volné karty
4 volné karty do obou soutěží uděluje komise babytenisu ČTS – Mgr.
Jana Strnisková, jana.strniskova@cztenis.cz, mobil 777 922 391.
Žádosti se podávají mailem nejpozději do 14. 9. 2018.
2 volné karty obdrží kluby – finalisté MČR družstev v Prostějově
2 volné karty uděluje pořadatel - Středočeský tenisový svaz

8. Hospodářské
podmínky

Pořadatel hradí účastníkům mistrovství stravování (obědy a večeře) po dobu
setrvání v soutěži a poskytuje ubytování.

9. Tituly a ceny

Vítězové získají titul "Mistr České republiky v babytenise pro rok 2018"
a obdrží medaile a diplomy, poražení finalisté a semifinalisté
obdrží medaile a diplomy.
Medaile a diplomy obdrží i semifinalisté soutěže útěchy.
Pořadatel mistrovství věnuje pro nejlepší hráče věcné ceny.

10. Informační
služba

Do středy 26. 9. 2018 ji zajišťuje STÚ ČTS - viz bod 1 rozpisu,
od 28. 9. 2018 denně od 8.00 hodin po celou dobu konání mistrovství jeho
ředitelství na dvorcích TC Cafex Rakovník

B. Technická ustanovení
11. Předpis

Hraje se podle soutěžního řádu platného od 1. 10. 2007 a jeho dodatků (dále
jen „SŘ“), platných pravidel tenisu, babytenisu a ustanovení tohoto rozpisu.

12. Disciplíny

dvouhra chlapců a dvouhra dívek

13. Způsob hry

Hraje se nejprve skupinovým, poté vyřazovacím způsobem.
Všechny zápasy se hrají na jednu vítěznou sadu, za stavu 6:6, tie break.

14. Systém soutěže

Hraje se v osmi skupinách po 5 účastnících. Nejlepší tři hráči z každé
skupiny postupují do play off, ostatní hrají soutěž útěchy. Do útěchy
budou přiřazeni i vyřazení hráči z prvního kola play off.
Pořadí zápasů ve skupinách 1-2, 3-4, 5-1, 2-3, 4-5, 3-1, 2-5, 1-4, 5-3, 4-2.
Hráči nominovaní jedním OTS nemohou hrát v jedné skupině.

15. Startují
nominace OTS (4/4)
finalisté MČR družstev
volné karty ČTS
volné karty pořadatele
celkem

hoši
32
2
4
2
40

dívky
32
2
4
2
40

O příslušnosti hráče k OTS rozhoduje jeho registrace do klubu.
16. Prezence

ve čtvrtek 27. září 2018 do 17:00 v místě konání, povolena je telefonická
prezence na čísle VR.

17. Losování

ve čtvrtek 27. září 2018 v 18:00 v klubovně TC Cafex

18. Tréninky

ve čtvrtek od 12:00 do 16:00, poté denně před zahájením programu od 8.00
hodin a po skončení programu do 20.00 hodin. Případné další požadavky
řeší ředitelství mistrovství.

19. Míče

speciální na babytenis

20. Rozhodčí

všechny zápasy řídí delegovaní vrchní rozhodčí

21. Delegát ČTS

Je oprávněn na místě provést potřebná opatření k zajištění řádného průběhu
mistrovství. V případě nepříznivého počasí má právo, po dohodě s vrchním
rozhodčím a ředitelem mistrovství, přeložit zápasy do haly, zkrátit utkání,
nebo rozhodnout o prodloužení mistrovství o jeden den.

22. Námitky

Podávají se v souladu s částí VI. soutěžního řádu tenisu.

23. Časový pořad

čtvrtek 27. 9. 2018
do 17:00
18:00

příjezd, ubytování, prezence, tréninky
losování

pátek 28. 9. 2018
10:00 – 16:00 utkání ve skupinách
18:00
diskotéka
sobota 29. 9. 2018
09:15
10:00
13:00
16:00

první kolo play off a útěchy
osmifinále play off
čtvrtfinále play off
semifinále play off

neděle 30. 09. 2018
09:30
10:00
10:45

finále útěchy
finále
vyhlášení výsledků

V Praze dne 13. 6. 2018

Ing. Ivo Kaderka, CSc. v. r.
prezident ČTS

Miloš Cafourek
ředitel mistrovství

Ing. Leoš Fiala, v. r.
sportovně technický úsek ČTS

