
 

                                                             GENERÁLNÍ PARTNER ČTS 

Prazšky ́tenisovy ́svaz vypisuje soutěz ̌pro družstva kategorie babytenis – finálový turnaj 

ROZPIS SOUTEŽ̌E  

Soutěz ̌rǐd́i:́     Prazšky ́tenisovy ́svaz 
     Mezi sklady 107/3, 140 00 Praha 4 
     tel.: 601 02 60 50, e-mail: prazsky@cztenis.cz  

Pořadatelstviḿ je pověrěn klub:  I. ČLTK Praha 

Datum konańi:́    9. - 10. září 2017 

Miśto konańi:́     I. ČLTK Praha, Ostrov Štvanice 38, 170 00 Praha 7 

Startujići ́družstva:    TK Olymp Praha, Lob S.A. Bohnice, zs A, I.ČLTK Praha A 
     SK Hamr, z.s. D, SK Meteor Praha A, LTC Modřany 2005 
     SK Hamr, z.s. A, I.ČLTK Praha C, Tenis Klánovice A 

Prǐhlaśǩy:     Druzštva potvrzují účast PTS 

Ředitelstvi ́turnaje:   Ředitel turnaje: Mgr. Jan Pecha, Ph.D. (člen TMK PTS) 

     Vrchní rozhodčí: Chrudoš Tajtl 

Mićě:      Tecnifibre Soft 

Prezence druzštev:   v sobotu 9. zaŕǐ ́2017 do 8,00 (I. etapa) 
     v neděli 10. září 2017 do 8,00 (II. etapa) 

Herní systém a pravidla:   Hraje se podle soutězňih́o rǎd́u platneh́o od 1. 10. 2007  a jeho 
dodatků a platnyćh pravidel tenisu – babytenisu zverějněnyćh na http://www.babytenis.cz/pravidla s tím, že: 

a) Dvouhra se hraje (s vyh́odami) na jednu vit́ěznou sadu. Sada se dohrav́a ́standardniḿ způsobem, za stavu 
her 6:6 tedy rozhoduje o vit́ězi sady „tie-break“ (do 7 bodů ). Cťyrȟra se hraje s vyh́odami, stejnyḿ způsobem 
jako dvouhra. 
b) Nasazení hráčů do čtyřher je libovolné, tj. nezávisí na pořadí hráčů na soupisce. 
c) Soutěž je v etapě 1 vypsána jako jednorázový turnaj družstev (max. 3 utkání družstva za 1 den). Etapa 2 je 
dvojutkání družstev (vítěz 1. etapy a TK Sparta Praha A). 
 
d) Soutěž je v etapě 1 hrána vylučovacím způsobem na jednu porážku družstva. 
 
e) Utkání se hrají podle rozpisu soutěže PP. Výsledky se hodnotí podle SR. Nerozhodné utkání se hodnotí 
podle článku 98 SR s tím, že za dvouhru prvních mužů se považuje dvouhra na soupisce nejvýše postaveného 
hráče, ať už to je chlapec nebo dívka. 
Soupiska družstva obsahuje seznam hráčů pověřených klubem k jeho reprezentaci v jím určeném pořadí. 
Hráči nastupují do finálového turnaje se stejnou soupiskou, na kterou hráli dlouhodobou soutěž PP (před 
zahájením 1., resp. 2. etapy lze však změnit pořadí hráčů na soupisce). Soupisku předkládá kapitán družstva 
při utkáních soutěže na místě jejího konání. Ze soupisky jsou vyřazeni hráči(ky), kteří(é) nemají české státní 
občanství. Vítězné družstvo 1. etapy postupuje do základní části jako reprezentant Prahy do základní části 
MČR této věkové kategorie. 
 
V Praze dne 30. srpna 2017 

 

Za správnost odpovídá:  Mgr. Jan Pecha, Ph.D. 

Ing. Pavel Saic, MBA 

prědseda PTS  

http://www.babytenis.cz/pravidla

