
 

    

VÝCHODOČESKÉ HALOVÉ TURNAJE 
JEDNOTLIVCŮ NIŽŠÍ TŘÍDY „C“ A „D“ 

ROZPIS PRO ZIMU 2022/23 

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. Omezení počtu pořádaných turnajů 
Pořadatel může do Zimní termínové listiny 2022/23 přihlásit max. 3 turnaje ¨C¨ nebo ¨D¨ z každé 
kategorie (např. tedy max. 3x mladší žáci a 3x mladší žákyně třídy ¨C¨ nebo ¨D¨). Čtvrtý a další 
přihlášený turnaj stejné kategorie třídy ¨C¨ nebo ¨D¨ nebude řídícím orgánem do ZTL 2022/23 
schválen. 
V termínu pořádání kvalifikace Halových oblastních přeborů a Halových oblastních přeborů nebudou 
schváleny žádné turnaje stejné věkové kategorie. 

3. Pořadatel, datum a místo konání, povrch a počet dvorců  
dle údajů v IS ČTS. Zimní termínová listina 2022/23 

4. Počet startujících 
dle údajů v IS ČTS. 

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

6. Přihlášky 
nejpozději do stanovených termínů v IS  

7. Vklady 
a. dospělí bez omezení 
b. mládež max. ve výši 800,- Kč pro třídu „C“ a 400,- pro třídu „D“ 

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

9. Tituly a ceny 
dle čl. 7 Prováděcího předpisu k čl. 11 SŘ ČTS. 

10. Povinnosti hráčů 
hrát v odpovídajícím úboru a dodržovat pokyny ředitelství turnaje. 

11. Informační služba 
Do zahájení turnaje příslušné kategorie ji zajišťuje pořadatel. Pořadatelé turnajů jsou povinni do 48 
hodin po skončení turnaje zadat hrací plány s výsledky do IS ČTS a případně odeslat řídícímu orgánu 
návrhy na disciplinární opatření a informaci o podaných námitkách během soutěže a jejich vyřešení. 

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

12. 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. 

13. Disciplíny           dvouhra chlapců  
 dvouhra dívek 



 čtyřhra chlapců 
čtyřhra dívek 

14. Způsob hry 
Všechny disciplíny se hrají vyřazovacím způsobem na jednu porážku. 

DOSPĚLÍ  

DVOUHRA – všechny zápasy se hrají na dvě vítězné sady, při stavu 1:1 následuje SUPER TIEBREAK do 
10 bodů.  

ČTYŘHRA – všechny zápasy se hrají na dvě vítězné sady, při stavu 1:1 následuje SUPER TIEBREAK do 
10 bodů, uplatňuje se pravidlo NO AD. 

MLÁDEŽ 

DVOUHRA – všechny zápasy se hrají na dvě vítězné sady, při stavu 1:1 následuje SUPER TIEBREAK do 
10 bodů, uplatňuje se pravidlo NO LET. 
ČTYŘHRA – všechny zápasy se hrají na jednu vítěznou sadu do 9 her, při stavu 8:8 tiebreak do 7 
bodů, uplatňují se pravidla NO AD a NO LET. 

15. Podmínky startu 
dle údajů v IS ČTS. 

16. Časový rozvrh včetně prezentace a losování 
dle údajů v IS ČTS. 

17. Míče 
Wilson s logem MONETA. Min. 3 míče na zápas, od SF dvouhry 3 nové míče na zápas pro turnaj třídy 
„C“. 

18. Námitky 
Podávají se v souladu s ustanovením SŘ tenisu v platném znění. 

Veškerá ustanovení tohoto rozpisu jsou nadřazena Soutěžnímu řádu ČTS. 

V Pardubicích dne 21. října 2022 

Mgr. Martin Drahoš                                                                                              Jaroslav Rybka 
STK  VčOTS                                                                                              prezident VčOTS
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