
MONETA BABYTENIS
XVII. Mistrovství ČR družstev v babytenisu 

Memoriál Zdeňka Kocmana

ROZPIS FINÁLOVÉHO TURNAJE 2022

A. Všeobecná ustanovení

1.  Řídící orgán STÚ ČTS, Leoš Fiala, Štvanice 38, 170 00 Praha 7
tel. 222 333 418, mobil 777 922 395
e-mail: leos.fiala@volny.cz

2. Pořadatel TK Agrofert Prostějov

3. Datum konání 9. 9. – 11. 9.  2022

4. Místo konání TK Agrofert Prostějov, ul. Za Velodromem

5. Ředitelství turnaje ředitel soutěže  Ondřej Perůtka 602 876 271   ondrej@perutka.net
kontakt Ivo Šilhánek 608 630 616 
vrchní rozhodčí Ing. Petr Flašar 725 806 513

6. Účastníci soutěže 4 semifinalisté soutěže z roku 2021 (podmínkou je jejich účast v oblastním kole)
– 1. TK Agrofert Prostějov, 2. TK Sparta Praha,  3. SK Hamr, 4. I. ČLTK Praha
8 vítězných čtyřčlenných družstev z oblastních kol, hráči narození 2013 a mladší

7. Přihlášky Družstva nebo příslušné OTS zašlou přihlášky (nebo je vyplní přímo do Informačního 
systému ČT) nejpozději do pondělí 5. září 2022 na mail leos.fiala@cztenis.cz. Pokud je 
přihláška poslána písemně nebo mailem musí obsahovat název družstva, soupisku družstva, 
včetně rodných čísel, jméno kapitána  s adresou, e-mailem a telefonními čísly.

 
8. Soupiska družstva        Soupisku sestaví každé postupující družstvo, dle subjektivního posouzení výkonnosti 

hráčů/hráček, bez ohledu na to, zda se jedná o chlapce nebo o dívky. Na soupisce nesmějí 
být hráči/hráčky, kteří v letošní sezóně figurovali na soupisce jiného klubu a hráči, kteří 
nemají české státní občanství.

9. Hospodářské Pořadatel hradí veškeré výdaje spojené s technickým zabezpečením, občerstvením                  
podmínky hráčů a náhrady rozhodčím. Oblastní svazy a  kluby hradí veškeré další náklady svých 

družstev spojené s účastí v soutěži (ubytování, …). 

10. Ubytování Hotel Tennis Club Prostějov, www.hoteltennisclub.cz

11. Tituly a ceny Vítězné družstvo získá titul Mistr ČR v babytenisu 2022 a obdrží pohár. 
Ostatní družstva získají medaile a diplomy.

12. Vítěz 2021 TK Agrofert Prostějov



B. TECHNICKÁ   USTANOVENÍ

13. Předpis Hraje se podle pravidel babytenisu a ustanovení tohoto rozpisu.

14. Systém soutěže Hraje se podle hracího plánu pro 12 účastníků, přímo do čtvrtfinále jsou nasazeni 
semifinalisté loňského ročníku (vítěz /TK Agrofert Prostějov/ na 1. místo hracího plánu, 
finalista /TK Sparta Praha/ na poslední místo hracího plánu, ostatní dva loňští 
semifinalisté  /SK Hamr a I. ČLTK Praha se přilosují na pozice 3. a 4. nasazeného družstva. 
Osm vítězů oblastních soutěží se přilosuje do 1. kola.

Jedno utkání se skládá ze 4 dvouher a 2 čtyřher, pořadí hráčů/hráček, podle soupisky, 
bez ohledu na to, zda se jedná o chlapce nebo o dívky. Každý zápas se hraje na jednu 
vítěznou sadu do 6 her rozdílem dvou her, za stavu 6:6 tie break. V případě rovnosti 
bodů (vyhraných sad) rozhoduje o vítězi poměr her, v případě i rovnosti her rozhoduje 
o vítězi výsledek dvouhry prvních hráčů.

                                          
15. Prezentace Všechna družstva pro I. kolo jsou povinna se prezentovat na ředitelství 9. 9. 2021 do 9.00 

hod.  Pro účastníky semifinále je postačující telefonická prezentace kapitánem družstva. 
Losování soutěže se uskuteční při nástupu předkola.

16. Časový pořad pátek 9. 9. 09:30 nástup – předkolo, losování
13:00 skupina poražených o 9. – 12. místo
18:00 vyhlášení výsledků - 9. - 12. místo

sobota 10. 9.   9:00 nástup čtvrtfinalistů – čtvrtfinále
13:30 semifinále, skupina o 5. – 8. místo

neděle 11. 9. 10:00 finále, utkání o všechna umístění
13:00 slavnostní vyhlášení výsledků - 1. – 8. místo

17. Řízení utkání Všechny zápasy řídí delegovaní hlavní rozhodčí. 

18. Míče  Tecnifibre - určené pro babytenis

19. Delegát ČTS Je oprávněn učinit nutná rozhodnutí potřebná k řádnému dokončení soutěže, včetně změny 
systému, zkrácení utkání a přeložení zápasů do kryté haly. V případě jeho nepřítomnosti ho 
zastupuje vrchní rozhodčí ve spolupráci s ředitelem mistrovství.

20. Volné karty Každý finalista (družstvo) obdrží dvě volné karty (1 pro chlapce a 1 pro dívky) na VI. 
MONETA Mistrovství ČR jednotlivců v babytenisu, které se koná v Rakovníku 24. 9. 2022.

Leoš Fiala                                                         Ing. Ivo Kaderka, CSc. v. r.                 
STÚ ČTS                                                                       prezident ČTS

V Praze 10. srpna 2022
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