Rozpis

MONETA CUP- 70.ročník MČR jednotlivců mužů a žen
2021
A. Všeobecná ustanovení

1. Řídící orgán STK ČTS
Ing. Leoš Fiala,Štvanice 38,170 00 Praha 7
tel.:222333418 m.777922395, e-mail: leos.fala@cztenis.cz
2. Pořadatel
TK SC Ostrava z.s.,Budečská 4,702 00 Ostrava 2 ve spolupráci s TSC Ostrava z.s.
3. Datum a místo konání
18.-22.8.2021 Tenisové dvorce SC a Baníku Ostrava, Budečská 4,702 00 Ostrava 2,tel.: 724233626
e-mail: info@scostrava.cz , www.scostrava.cz
4. Počet startujících
32 mužů a 32 žen
5. Ředitelství turnaje
Ředitel a delegát ČTS:
Zástupce ředitele:
Vrchní rozhodčí:
Techn. služby:
Tiskové služby:
Webmaster:

Ing. Martn Hynek
Bc.Tomáš Ostárek
Ing. Jiří Vykoukal
Kryštof Krmaschek,Marek Pacák,Ema Fialová,Adéla Gajdošíková
Ing.Martna Hynková
Ing. Lukáš Březina

6. Přihlášky
Do 11. 8. 2020 prostřednictvím IS ČTS
a) oblastní tenisové svazy 1 + 1
b) vítězové kvalifkačních turnajů třídy A 4 + 4
Hráči a hráčky ,kteří si svoji účast vybojovali postupem z těchto kvalifkačních turnajů, musí
v termínu přihlášek potvrdit svoji účast.
c) individuální přihlášky 16 + 16
d) volné karty ČTS
Žádost o udělení se podávájí v termínu stanoveného uzávěrkou přihlášek na adresu sportovního
úseku ČTS dle pokynů uvedených na www.cztenis.cz

Veškeré omluvy do neděle 15. 8. 2021 do 12.00 hod. adresujte pouze na adresu řídícího
orgánu,uvedeného v bodě 1 rozpisu nebo přímo prostřednictvím IS ČTS. Po tomto datu omluvy
adresujte přímo k rukám vrchního rozhodčího - Ing.Jiří Vykoukal m. 602 718 364
7. Hospodářské podmínky
Pořadatel hradí nasazeným hráčům a hráčkám v dvouhře(8)MČR po dobu setrvání v soutěži dvouhry
obědy a večeře, nasazení hráči a hráčky v dvouhře(8) mají zdarma ubytování (jednolůžkový pokoj)
se snídaní,Wif, parkovištěm a vstupem na Bolt Tower v místě hotelu. Dále pořadatel hradí všem
účastníkům pit a ovoce na dvorcích. Ostatní hráči si hradí ubytování a stravu sami. Ofciální hotel
MČR je hotel VP1,blíže www.hotelvp1.cz,telefon non stop recepce 724539719 cena
s snídaní,WIFI,parkoviště 1130,-Kč DBL.Rezervujte si co nejdříve,počet pokojů je omezený.

8. Tituly a ceny
Vítězové jednotlivých disciplín získávají ttul Mistr České republiky v tenise pro rok 2021 – a obdrží
pohár, medaili a diplom, které obdrží taktéž poražení fnalisté a semifnalisté. Za umístění jsou
vypsány fnanční odměny v celkové výši 255.000,- Kč.Vítězové obou kategorií dostanou od ČTS
volnou kartu do hlavní soutěže na ITF M25 muži 30.8.-5.9.21 Říčany,ženy ITF W25 13.-19.9.21
Jablonec.
9. Informační služba
Do 15. 8. 2021 zajišťuje STÚ ČTS- viz bod 1,rozpisu.od 18. 8. 2021 denně od 7.00 – 20.00 hod. po
celou dobu konání MČR jeho ředitelství
Dvorce na trénink blokujte na recepci m.724 233 626 v úterý 17. 8. 2020 k dispozici od 16-20.00 hod.,
jinak průběžně každý hrací den od 7.00 hod. do zahájení zápasů a po skončení programu do 20.00
hod.

B. Technická ustanovení
10. Předpis
Hraje se podle platného SŘT,platných pravidel tenisu a ustanovení tohoto rozpisu
11. Disciplíny
Dvouhra a čtyřhra mužů a žen
12. Způsob hry
Všechny disciplíny se hrají vyřazovacím způsobem na jednu porážku, všechny zápasy v dvouhře na
dvě vítězné sady ze tří. Ve čtyřhře se používá pravidlo NO AD a místo třet sady se hraje super te
break do 10 bodů.

13. Startují

Nominace OTS(1+1)
Postup z kval. turnajů
Podle CŽ dle přihlášek
Volné karty ČTS
Volné karty pořadatele

Dvouhra
muži ženy

Čtyřhra
muži ženy

8
4
16
2
2

14
1
1

8
4
16
2
2

14
1
1

Do čtyřher se mohou přihlásit i hráči, kteří nebyli přijat nebo přihlášeni do dvouher. Uzávěrka
přihlášek do čtyřhry v středa 18.8.2020 ve 13:00.
14. Prezence
Dvouhra mužů a žen úterý 17. 8. 2020 v čase 16.00-17.00 hod. osobně v areálu SC Ostrava nebo
telefonicky - vrchní rozhodčí Ing.Vykoukal 602 718 364
Čtyřhra mužů a žen pondělí 17. 8. 2020 v čase 11.00 - 13.00 v kanceláři rozhodčích
15. Losování
Losování dvouher proběhne bezprostředně po uzávěrce přihlášek a rozpis jednotlivých utkání bude
zveřejněn v IS ČTS a webu MČR www.cztenis.cz/mcr/
16. Míče
Wilson US Open
Každý zápas se hraje s 3 novými míči, které se v zápasech dvouhry mění po 11 a dále po 13 hrách
17. Rozhodčí
Hlavní rozhodčí k řízení jednotlivých zápasů určuje vždy vrchní rozhodčí
18. Delegát ČTS
Je oprávněn na místě provést potřebná opatření k zajištění řádného průběhu MČR. V případě
nepříznivého počasí má právo po dohodě s vrchním rozhodčím přeložit jednotlivý zápas do haly
s jiným povrchem nebo rozhodnout o prodloužení MČR o jeden hrací den.
19. Námitky
Podávají se v souladu s platným SŘT

20. Časový pořad Moneta CUP – MČR mužů a žen 2021
18. 8. 2021 9:00

středa

1.kolo dvouhry mužů a žen
1.kolo čtyřhry mužů a žen

32 zápasů
16 zápasů

19. 8. 2021 10:00

čtvrtek

2.kolo dvouhry mužů a žen
2.kolo čtyřhry mužů a žen

16 zápasů
8 zápasů

20. 8. 2021 11:00

pátek

čtvrtinále dvouhry mužů a žen
semifnále čtyřhry mužů a žen

8 zápasů
4 zápasy

21. 8. 2021 11:00

sobota

semifnále dvouhry mužů a žen
fnále čtyřhry mužů a žen

4 zápasy
2 zápasy

22. 8. 2021 13:00

neděle

fnále mužů a žen

2 zápasy

Finanční odměny MONETA CUP – MČR mužů a žen 2021
Celková dotace 255.000,-Kč
dvouhra muži

dvouhra ženy čtyřhra muži čtyřhra ženy

vítěz

60.000,-

40.000,-

8.000,-

8.000,-

fnalista

30.000,-

20.000.-

3.500,-

3.500.-

semifnalisté 15.000,-

10.000,-

2.000,-

2.000,-

čtvrtinalisté 4.000,-

2.000,-

22.Mistři ČR 2020
Dvouhra mužů:Vít Kopřiva – TK Agrofert Prostějov
Dvouhra žen: Johana Marková – I.ČLTK Praha
Čtyřhra mužů: Antonín Štěpánek-I.ČLTK Praha,Antonín Bolardt-TK Agrofert Prostějov
Čtyřhra žen:

Kladivová Aneta – TK Agrofert Prostějov,Břečková Nikola – ITS Olomouc

Čestné předsednictvo:
Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – hejtman MSK
Ing.Tomáš Macura, MBA – primátor města Ostrava
Ing. Ivo Kaderka,CSc. – prezident ČTS
Ing.Tomáš Vrátný – majitel SC Ostrava
Mgr. Petr Huťka – prezident SmTS

Doprovodný program:

pátek 20. 8. 2021
Sportovní odpoledne s CHARITOU Česká republika od 14,00 hod.

neděla 22.8.2021
VIP turnaj ČTS v čtyřhrách od 8.30 hod.
O pohár hejtmana MSK v babytenisu jednotlivců a minitenisu družstev od 8.30 hod.
Slavnostní vyhlašení a ukončení 70.ročníku MČR dospělých v 17,00 hod. centrální kurt

