
 

    

VÝCHODOČESKÉ HALOVÉ PŘEBORY 
JEDNOTLIVCŮ 

ROZPIS PRO ZIMU 2019/2020 

Mgr. Martin DRAHOŠ 
vedoucí soutěží 

  

oficiální míč VčOTS 



A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Řídící orgán, vedoucí soutěží  
   
Řídícím orgánem soutěží je Sportovně-technická komise (STK) VčOTS. 
Vedoucím soutěží družstev i jednotlivců byl pověřen VV VčOTS Mgr. Martin Drahoš, tel. 739 038 880, 
e-mail: vychodocesky@cztenis.cz, Sportovní 224, 566 01 Vysoké Mýto 
  
2. Pořadatel, datum a místo konání, povrch a počet dvorců  

Kategorie  termín    klub – oddíl   povrch 
muži   7. – 9. 12. 2019  TC Dvůr Králové  um. tráva - 2 
ženy   9. – 11. 11. 2019  LTC Vysoké Mýto  koberec – 2 
dorostenci  8. – 10. 2. 2020  TENIS-CENTRUM DTJ HK antuka – 10 
dorostenky  8. – 10. 2. 2020  SK HIT HK   decoturf – 3 
starší žáci  25. – 27. 1. 2020  Lokomotiva Trutnov  antuka - 2 
starší žákyně  25. – 27. 1. 2020  TO TJ Svitavy    antuka – 2 
mladší žáci  4. - 6. 1. 2020   Spartak Polička  antuka – 3 
mladší žákyně  4. - 6. 1. 2020   TK Česká Třebová  greenset – 3 
babytenis - chlapci 1. 2. 2020   TC Chrudim   antuka – 2 
babytenis - dívky 1. 2. 2020   TC Dvůr Králové  um. tráva - 2 
minitenis  23. 2. 2020   TO TJ Svitavy    antuka – 4 

3. Počet startujících 
32 hráčů a hráček dorost a mladší žactvo  
24 hráčů a 24 hráček dospělí a starší žactvo 
24 hráčů a 24 hráček babytenis 
24 hráčů a hráček minitenis 

4. Ředitelství přeborů 
Pořadatel je povinen před zahájením přeboru zveřejnit ředitelství přeboru (turnajový výbor): 
ředitele ev. jeho zástupce, vrchního rozhodčího ev. jeho zástupce a zdravotnickou službu. 

Kategorie          Jméno   telefon       e-mail                                         
muži                   Mgr. Radko Hrma       603 861 640  radko.hrma@gmail.com 
ženy   Jiří Rejlek                739 261 024         rejlek.jiri@gmail.com 
dorostenci  Petr Šanovec            777 828 474               petrsanovec@teniscentrumhk.cz 
dorostenky        Viktor Macura       722 674 616               viktorhelix@seznam.cz 
starší žáci          Zdeněk Hynek     602 610 465               zdehy@seznam.cz 
starší žákyně          Mgr. Martin Lipenský 606 245 983           lipensky@szs.svitavy.cz        
mladší žáci          Zdeněk Jílek             608 725 973           zdenek.jilek@unet.cz 
mladší žákyně          Jaroslav Rybka 777 125 232  tenisct@tenisct.cz 
babytenis – chlapci Ing. Pavel Sychrovský 737 264 303          info@tcchrudim.cz  
babytenis – dívky Mgr. Radko Hrma       603 861 640  radko.hrma@gmail.com 
minitenis                  Mgr. Martin Lipenský 606 245 983           lipensky@szs.svitavy.cz 

5. Přihlášky 
nejpozději do stanovených termínů v IS nebo na adresu pořadatelů 

6. Vklady 
a. dospělí a mládež ve výši 400,- Kč  
b. mini a babytenis ve výši 200,- Kč 

7. Hospodářské podmínky 
všichni hráči startují na své vlastní náklady nebo na náklady klubů (oddílů) 

8. Tituly a ceny 
Vítězové jednotlivých kategorií získají titul "Halový přeborník VčOTS v tenise pro rok 2019/20" a 



obdrží pohár a diplom, poražení finalisté a semifinalisté vyjma dospělých obdrží poháry a diplomy ve 
dvouhře i čtyřhře. Všichni semifinalisté mládežnických kategorií, mini a babytenisu obdrží věcnou 
cenu od sponzora firmy Amer sports CR. V kategorii dospělých obdrží všichni semifinalisté finanční 
odměnu (rozdělení 6.000,- Kč dle SŘT). 

9. Povinnosti hráčů 
hrát v odpovídajícím úboru a dodržovat pokyny ředitelství přeborů. 

10. Ubytování 
zajišťují pořadatelé za úhradu na základě požadavků uplatněných nejpozději dva týdny před 
zahájením na ředitelství přeborů. 

11. Informační služba 
Do zahájení přeboru příslušné kategorie ji zajišťuje pořadatel. Povinností je, každý den minimálně 
po skončení hrací doby, zadat výsledky do IS. V případě potřeby do 48 hodin po skončení akce zaslat 
řídícímu orgánu zprávu o zajištění a průběhu soutěže včetně zprávy vrchního rozhodčího s návrhy na 
disciplinární opatření. 

12. Finanční příspěvek VčOTS 
za uspořádání (v případě počtu účastníků menším než 16/24 může být zkrácen na 2/3): 

6.000,- pro kategorie dospělých, dorostu a žactva 
3.000,- pro kategorii babytenis 
1.500,- pro kategorii minitenis 

1,5 kartonu míčů Wilson US Open, Starter Play Green, Starter Play Orange 
Poháry + diplomy a ceny - pro mládežnické kategorie 
6.000,- na ceny - pro kategorii dospělých. Rozdělení výher dle Prováděcího předpisu k čl.11.SŘT. 

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

13. Předpis 
Hraje se podle aktuálně platného soutěžního řádu a jeho dodatků (dále jen „SŘT“), platných pravidel 
tenisu a ustanovení tohoto rozpisu. Zápasy se hrají bez hlavních rozhodčích, hráči při hře postupují 
podle prováděcího předpisu k  čl 32. SŘT „Manuál pro hru bez hlavního rozhodčího“, který je 
pořadatel povinen zveřejnit vedle hracího plánu soutěže. U kurtů mohou být přítomni STAND-BY 
rozhodčí. 

14. Disciplíny dvouhra chlapců (mužů) 
  dvouhra dívek (žen) 
  čtyřhra chlapců (mužů) vyjma mini a babytenisu 

 čtyřhra dívek (žen) vyjma mini a babytenisu 

15. Způsob hry 
Všechny disciplíny se hrají vyřazovacím způsobem na jednu porážku, všechny zápasy dvouhry na 
dvě vítězné sady ze tří. Ve všech věkových kategoriích se ve čtyřhře hraje NO-AD systém a místo 
3. setu super-tiebreak.  
V kategorii babytenisu a minitenisu rozhodne o způsobu hry pořadatel podle počtu prezentovaných. 

16. Podmínky startu 
Na VČ přeborech jednotlivců mohou startovat pouze hráči, kteří jsou registrováni v  oddílech a 
klubech v územní působnosti VčOTS a mají české občanství (to je nutné, pokud je přebor hrán jako 
postupový na MČR). 
Nominace: 
   žebříček          kvalifikace      nižší kat. volná karta poř. v. karta VčOTS 

dospělí (24):      19               0            2                1                       2        

dorost (32):         8          16                  4               2                    2          



starší žactvo (24) :        8                  8                  2                 2                       4   

mladší žactvo (32):      8               16          0                2                               6 

babytenis (24):    20                0                  0                  2                             2        

minitenis (24):             22                 0                    0                    2                          0 

Žádost o udělení volné karty VčOTS s řádným zdůvodněním je třeba doručit nejpozději 10 dní před 
datem konání na email: vychodocesky@cztenis.cz  předmět: volná karta 
Pokud do 6 dnů před termínem přeboru nebudou volné karty uděleny, obdrží je náhradníci dle CŽ. 

17. Časový rozvrh včetně prezentace a losování 
Prezentace v pátek do 18:00 hod. den před zahájením přeborů, losování v 18:45 hod. tentýž den. 
Pořadatel zveřejní neprodleně po losování časový harmonogram zápasů včetně hracího plánu v IS ČTS 
nejpozději do 19:45 hod. 
Babytenis: prezentace v sobotu do 8:00 hod., poté losování z přítomných. 
Minitenis: prezentace v sobotu do 9:00 hod., poté losování z přítomných. 

18. Míče 
V kategorii dospělých a mládeže 3 nové na každý zápas dvouhry a FI čtyřhry. 
Dospělí a mládež míče Wilson US Open s logem MONETA, babytenis a minitenis míče Wilson Starter 
Play a Starter Orange. 

19. Námitky 
Podávají se v souladu s ustanovením SŘT v platném znění. 

20. Postupy na MČR jednotlivců 
ČTS stanoví pro VčOTS kvóty postupujících na MČR. Vrchní rozhodčí je povinen zajistit sehrání 
dodatečného utkání o pořadí postupujícího a náhradníka (v případě postupu tří hráčů z VčOTS) nebo 
o pořadí prvního a druhého náhradníka (v případě postupu dvou hráčů z VčOTS). Mezi případnými 
čtvrtfinalisty rozhoduje o postupujících (náhradnících) CŽ příslušné věkové kategorie. 

Veškerá ustanovení tohoto rozpisu jsou nadřazena Soutěžnímu řádu ČTS. 

V Pardubicích dne 4. října 2019 

Mgr. Martin Drahoš                                                                                                   Jaroslav Rybka 
STK  VčOTS                                                                                              prezident VčOTS
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