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A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  
 
1. Podmínky startu a přihlašování 
 
                                              Základní podmínkou je splnění příslušných ustanovení Soutěžního řádu ČTS  
                                              (SŘ), Registračního řádu ČTS (RŘ), Informačního systému ČTS (IS) a  
                                              uhrazení všech poplatků i jiných závazků vůči VčOTS a ČTS. Přihlášku,  
                                              která je k dispozici na  www.vychodocesky.cztenis.cz v sekci formuláře,  
                                              zašle klub / oddíl  nejpozději do 15.1.2014 na e-mail:  
                                              vychodocesky@cztenis.cz, předmět:  družstva 2014. 
                                              K úhradě vkladů za každé družstvo ve výši dle přílohy č. 1. Rozpisu soutěží  
                                              smíšených družstev 2014 budou kluby vyzvány.   
                                              Termín úhrady bude stanoven ve výměru. 
 
 
2.  Řídící orgán   
                                               Řídícím orgánem soutěží je Sportovně-technická komise (STK) VčOTS. 
                                               Vedoucím soutěží družstev i jednotlivců  byl pověřen VV VčOTS  
                                               Mgr. Martin Drahoš, e-mail:vychodocesky@cztenis.cz,  
                                               Miličova 251, 566 01 Vysoké Mýto 
   
 
3. Pořadatel   Východočeský oblastní tenisový svaz   
 
 
4. Termíny konání  od 3.5. do 21.9.2014 (viz. rozlosování v IS ČTS a příloha ) 
                                               Začátek všech utkání základních skupin vždy v sobotu od 14:00 hodin. 
 
 
5. Místa konání  viz. rozlosování v IS ČTS 
 
 
6. Účastníci soutěže  pouze pro kluby registrované v ČTS za východočeskou oblast 
 
 
7. Soupisky                            Prostřednictvím IS (postup pro získání přihlašovacích údajů do IS na 

www.cztenis.cz). Soupisky družstev zadejte dle termínů ČTS.                                               
U kapitána družstva je nutné uvést adresu, telefon a e-mail. 

                                               Pokud má klub v soutěži více družstev, platí, že první čtyři hráči 
                                               uvedení na soupisce vyššího (vyšších družstev) nesmí být na soupisce  
                                               družstva nižšího. 
 
 
8. Hospodářské směrnice    Domácí jsou povinni hostům na jejich náklady zajistit ubytování, požádají-li   
                                               o ně prokazatelně nejméně 14 dnů před dnem utkání. Kluby hradí veškeré 
    náklady svých družstev spojené s účastí v soutěži.  
 
 
9. Tituly a ceny Vítězné družstvo získá titul „Přeborník VčOTS v babytenisu 2014“ a 

obdrží putovní pohár „BABYTENIS TECNIFIBRE CUP“ . První čtyři 
družstva získají diplomy a věcné ceny. 

 
 

 

 



 

B. TECHNICKÁ   USTANOVENÍ  
 
 
1. Předpis   Hraje se podle pravidel babytenisu a ustanovení tohoto rozpisu. 
                                               Jednotlivé zápasy se hrají na jeden set do 6 gamů, za stavu 6:6 tiebreak.  
 
2. Systém utkání Družstvo je minimálně 4-členné (děti ročník 2005 a mladší, chlapci a dívky 

společně). Hrají se čtyři dvouhry a dvě čtyřhry. Nasazení do dvouher je 
dáno pořadím na soupisce. 
Sestavení dvojic pro čtyřhry je libovolné, přičemž platí, že tzv. první 
dvojice je ta, ve které hraje hráč uvedený na soupisce nejvýše. 
V případě remízy rozhoduje o vítězi utkání rozdíl setů (event. gamů, 
v případě rovnosti utkání 1. hráčů dle soupisky). 
 

3. Systém soutěže Hraje se v 8 skupinách každý s každým. Z každé skupiny postoupí 2 nejlepší 
družstva do čtvrtfinále. Do semifinále postoupí 4 vítězové čtvrtfinálových 
utkání z Královéhradecka a  4 vítězové z Pardubicka. Do finále postoupí 2 
nejlepší týmy ze semifinále z Královéhradecka a 2 vítězové semifinále z 
Pardubicka.  

                                               Podrobný rozpis nadstavbových částí je uveden v příloze. 
Domácí zajistí na utkání minimálně 2 dvorce na babytenis. 
Vítěz finále postupuje na MČR v babytenisu. 

 
4. Prezentace                     Všechna družstva jsou povinna se prezentovat v den zápasu do 13:45 hod. 
 
5. Řízení utkání            Všechny zápasy řídí kapitáni obou družstev. Z každého utkání se pořizuje  
                                              zápis, jehož originál si ponechá domácí klub, hostující družstvo obdrží kopii. 
                                              Výsledky jednotlivých zápasů včetně případného sdělení zadá zástupce  
                                              pořádajícího družstva nejpozději do 48 hodin po ukončení utkání do IS. 
 
6. Míče             Tecnifibre soft (oficiální míč ČTS pro babytenis, kontakt pro objednání:  
                                              Petr Klicpera: 603 505 539). Pořadatel k utkání dodá min. 12 ks nových  
                                              míčů. Vždy 3  ks nové na každé utkání dvouher. 

 
7. Kritéria pro postup ze základní skupiny : 
 
                                               1. celkové skore (body, sady, gamy) 
                  2. při rovnosti celkového skore - pomocná minitabulka 
                                               3. los 
 
 
  
8. Dotazy a připomínky k soutěži: 
          Rejlek Jiří 
                                               tel. 739 261 024 
                                               e-mail: rejlek.jiri@gmail.com 
 
 
 
V Pardubicích dne 28. března 2014 
 
 
Radim Zaplatilek v.r. 
prezident VčOTS 



BABYTENIS 2014  
 
Termíny utkání 
Začátek všech utkání základních skupin vždy v sobotu od 14:00 hodin. 
Výjimečně lze utkání sehrát v jiném termínu, po vzájemné dohodě a schválení řídícím orgánem soutěže. 
 
ČTVRTFINÁLE  
 
28.6.2014 od 14.00 hodin (náhradní termín 29.6.2014). 
 
Královéhradecko: 
ČF A vítěz skupiny „A“ - druhý ze skupiny „C“ 
ČF B vítěz skupiny „B“ - druhý ze skupiny „D“ 
ČF C vítěz skupiny „C“ - druhý ze skupiny „A“ 
ČF D vítěz skupiny „D“ - druhý ze skupiny „B“ 
 
Pardubicko: 
ČF A vítěz skupiny „A“ - druhý ze skupiny „C“ 
ČF B vítěz skupiny „B“ - druhý ze skupiny „D“ 
ČF C vítěz skupiny „C“ - druhý ze skupiny „A“ 
ČF D vítěz skupiny „D“ - druhý ze skupiny „B“ 
 
 
SEMIFINÁLE  
 
Královéhradecko: 
6.9.2014 od 14.00 hodin (náhradní termín 7.9.2014) 
 

SF 1 vítěz „ČF A“ - vítěz „ČF B“ 
SF 2 vítěz „ČF C“ - vítěz „ČF D“ 
 

 
Pardubicko: 
6.9.2014 od 14.00 hodin (náhradní termín 7.9.2014) 
 

SF 3 vítěz „ČF A“ - vítěz „ČF B“ 
SF 4 vítěz „ČF C“ - vítěz „ČF D“ 
 
 
FINÁLE  
 
13.9.2014 od 10.00 hodin (náhradní termín 14.9.2014) -  pořadatel vzejde z  výběrového řízení  
s uzávěrkou do 30.6.2014. Zájemci se mohou přihlásit na e-mail: vychodocesky@cztenis.cz .  
 
10.00 - vítěz „SF 1“ - vítěz „SF 3“ 
          - vítěz „SF 2“ - druhý „SF 1“ 
 
13.00 - finále (vítěz postupuje na MČR v babytenisu, termím i místo bude upřesněno) 
          - utkání o 3.místo 

 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínu nadstavbových soutěží (čtvrtfinále-finále) v p řípadě, 
že by bylo ohroženo dohrání soutěže před konáním M ČR.  
O případných úpravách budou postupující družstva s předstihem informována. 


