MEMORIÁL ZDEŇKA KOCMANA
MONETA
XVII. Mistrovství ČR družstev v minitenisu
ROZPIS FINÁLOVÉHO TURNAJE 2021
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Řídící orgán

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

2. Pořadatelé

Český tenisový svaz a TK Sparta Praha
koordinátor soutěže
Mgr. Jana Strnisková
ředitelka soutěže
Leona Lásková
vrchní rozhodčí
David Šodek

777 922 391
724 074 000
776 607 030

3. Datum konání

úterý 28. září 2021

4. Místo konání

hala TK Sparta Praha, Za Císařským mlýnem, Praha 7 – Stromovka,
povrch ultra cushion

5. Účastníci soutěže

8 čtyř až šestičlenných družstev podle nominací oblastních tenisových svazů
hráči narození 2014 a mladší

6. Přihlášky

Oblastní tenisové svazy zašlou přihlášky svých družstev nejpozději do středy 15.
září 2021 na adresu nebo e-mail řídícího orgánu soutěže uvedenou v bodě 1.
Přihláška musí obsahovat soupisku družstva v pořadí 1 – 6, u všech hráčů musí
být uvedena rodná čísla a klubová příslušnost, dále jméno kapitána a jeho
asistenta s adresou, e-mailem a telefonními čísly.

7. Soupiska družstva

Soupisku sestaví každé 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 některého
klubu z jiného oblastního svazu a hráči, kteří nemají české státní občanství.

8. Hospodářské
podmínky

Pořadatel hradí veškeré výdaje spojené s technickým zabezpečením, občerstvením
hráčů a náhrady rozhodčím. Oblastní svazy hradí veškeré další náklady svých
družstev spojené s účastí v soutěži.

9. Tituly a ceny

Vítězné družstvo získá titul Mistr ČR v minitenisu 2021 a obdrží poháry a putovní
pohár. Ostatní družstva získají medaile, věcné ceny a diplomy.

10. Mistr ČR 2020:

Pražský tenisový svaz

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
11. Předpis

Hraje se podle pravidel minitenisu a ustanovení tohoto rozpisu.

12. Systém soutěže

Hraje se podle hracího plánu pro soutěž jednotlivců s 8 účastníky vyřazovacím
způsobem na obě strany o všechna umístění. Každé družstvo sehraje 3 zápasy.
Každé utkání se skládá z 8 dvouher, pro první 4 dvouhry 1-1, 2-2, 3-3, 4-4,
kapitáni nominují 4 libovolné hráče v pořadí podle soupisky, pro další dvouhry
1-2, 2-1, 3-4, 4-3 může kapitán až 2 hráče vystřídat, střídající hráč však musí být
v pořadí na soupisce za hráčem, kterého střídá.

13. Prezentace

Všechna družstva jsou povinna se prezentovat na ředitelství 28. 9. 2021 do 9.30 hod.

14. Losování

Uskuteční se do 15 minut po ukončení prezentace.

15. Časový pořad

08:30 – 09:30
prezentace, trénink (rezervace u ředitelky soutěže)
09.30 porada kapitánů
9.45
slavnostní nástup a losování
10:00 utkání 1. kola
12:15 semifinále, utkání o 5. – 8. místo, oběd
14.30 finále, utkání o všechna umístění
16.00 slavnostní vyhlášení výsledků

16. Řízení utkání

Všechny zápasy řídí delegovaní hlavní rozhodčí.

17. Míče

Tecnifibre - speciální na minitenis

Leoš Fiala
STÚ ČTS

V Praze 1. 9. 2021

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

