
OC BREDA & WEINSTEIN TOUR OPAVA 

SK JC SPORT OPAVA – ZIMA 2017/2018 

 

 

 

Ředitel okruhu:   Bc. JIŘÍ HEIDER ML. 

Vrchní rozhodčí:  Bc. JIŘÍ HEIDER ML. 

Místo konání:   SK JC SPORT OPAVA, KARLOVECKÁ IB, OPAVA, TENISOVÁ HALA 

    DOPLŇKOVÉ SLUŽBY (RESTAURACE, PENZION, BADMINTON) 

Technické informace: 

✓ www.cztenis.cz  

✓ www.tenisopava.cz  

✓ www.teniscentrumopava.cz  

✓ www.facebook.com/skjcsportopava  

Informace:   Bc. Jiří Heider ml., +420775991590, info@tenisopava.cz 

Startovné:   400,-Kč zimní TOUR, musí být zaplaceno nejpozději před prvním utkáním 

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

• Předpis: hraje se dle platných pravidel pro baby tenis, Soutěžního řádu a ustanovení 

www.babytenis.cz/pravidla tohoto rozpisu halového okruhu BREDA & WEINSTEIN TOUR OPAVA 

2017/2018 

• Tour se skládá ze tří turnajů, které jsou rozdělené na kategorii chlapců a dívek, ale pořadatel si dle počtu 

přihlášených vyhrazuje možnost po základní skupině spojit dívky s chlapci  

• Termín čtvrtého závěrečného MASTERS určí pořadatel nejpozději do 20. 2. 2018 

• Tour je určená pro ročníky (2009, 20010) 

• Každý jednotlivý turnaj je ohodnocen body viz. Tabulka níže č.1 

1. místo – 60b. 7. místo – 15b. 

2. místo – 45b. 8. místo – 12b. 

3. místo – 35b.  9. místo – 9b.  

4. místo – 30b. 10. místo – 6b. 

5. místo – 25b. 11. místo – 4b. 

6. místo – 20b. 12. místo – 3b. 

 

• Každý jednotlivý turnaj se bude hrát, až do úplného konečného umístění. Kdo vypustí útěchu nedostane za 

turnaj žádné body! 

• Součtem všech tří turnajů se po posledním turnaji vyhodnotí 9 nejlepší chlapců a dívek + 1 volná karta 

v každé kategorii – ti posléze dostanou pozvánku na závěrečný MASTERS. 

• Při shodnosti bodů si pořadatel určuje, koho povolá 

• Každý chlapec, dívka dostanou upomínkové předměty při prezentaci a na jednotlivých turnajích bude 

vyhodnoceno první, druhé, třetí místo v každé kategorii. 

• Hrací systém bude vždy upřesněn po řádné prezentaci hráče, hráčky. (sms s jménem, příjmením, rodným 

číslem a datumem turnaje) prezentace je nejpozději 24hod. před začátkem turnaje tzv. nejpozději do 20hod. 

(ČTVRTEK) 

• Hrát se bude skupinovým a následně pavoukovým systémem do úplného konečného pořadí 

• Nasazení do skupin dle výsledků z předchozího turnaje, při prvním turnaji v sezóně dle minulého ročníku 

http://www.cztenis.cz/
http://www.tenisopava.cz/
http://www.teniscentrumopava.cz/
http://www.facebook.com/skjcsportopava
mailto:info@tenisopava.cz
http://www.babytenis.cz/pravidla


• Zápas začíná od stavu 2:2 a bude se dohrávat do konce řádného setu! Za stavu 6:6 tiebreak. Možná změna, 

dle počtu účastníků 

• Za vítězství 1bod za prohru 0bodů 

• Při rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas, počet vítězných gamů, počet prohraných gamů, rozdíl ve skóre, 

los 

• Během utkání je PŘÍSNÝ ZÁKAZ RODIČŮ na tenisový dvorec a jakákoliv komunikace s dítětem. Utkání 

budou řídit kluboví rozhodčí.  

• Dbáme na to, aby se rodiče, jakkoliv nevměšovali do hry svého dítěte. Pokud se poruší toto pravidlo, 

následuje napomenutí hráče, po dalším porušení následuje trestný bod, hra, a nakonec skreč zápasu. To 

samé platí i při nepřiměřeném chování hráče 

• Hraje se míčky 25% redukce značky WILSON 

 

TERMÍNY DALŠÍCH TURNAJŮ 

02.12.2017 – SOBOTA OC BREDA & WEINSTEIN TOUR I. 

24.2.2018 – SOBOTA OC BREDA & WEINSTEIN TOUR II. 

10.3.2018 – SOBOTA OC BREDA & WEINSTEIN TOUR III. 

Termín určí pořadatel OC BREDA & WEINSTEIN TOUR MASTERS 

 

 

PARTNEŘI TOUR 
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