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         OPRÁVNĚNÍ ŮČASTNÍCI KRAJSKÉHO FINÁLE MEMORIÁLU ZDEŇKA KOCMANA 2009  
 
MINITENIS-finálový turnaj 1.liga: Agrofert Prostějov, TC MJ-BLTC Brno, TCP Kyjov , TK Znojmo 
 
MINITENIS-turnaj o vítěze krajské třídy: Agrofert Prostějov“B“ ,HTK Třebíč, ŽLTC Brno, TC Brno“B“ 
 
BABYTENIS- finálový turnaj 1.liga: Agrofert Prostějov, TC MJ-BLTC Brno, TK Slavičín ,TC Brno 
 
BABYTENIS- turnaj o vítěze krajské třídy:HTK Třebíč, TC MJ-BLTC Brno“B“, TC Brno „B“, TJ Jiskra Otrokovice 

 

 
 

 

             

 

 
 

OFICIÁLNÍ MÍČ JTS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Všeobecná ustanovení 

 
ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ: Řídícím orgánem soutěží je Jihomoravský tenisový svaz. Ve smyslu sportovně technic-

kých předpisů tenisu řídí soutěže „sportovně-technická komise JTS“.  
 

POŘADATEL: JTS pověřil pořadatelstvím  KRAJSKÉHO FINÁLE kluby-TK Znojmo(minitenis) a TJ 
Jiskra Otrokovice.(babytenis) 

 

ČASOVÝ ROZVRH: Krajské finále je jednodenní akcí a  uskuteční se 12. září 2009. 
 

MÍSTA UTKÁNÍ: Minitenis:TK Znojmo DO Lesek,669 02 Znojmo 
Babytenis:TJ Jiskra Otrokovice Nový Stadion 1297, 76 502 Otrokovice. 

 

ROZLOSOVÁNÍ: Bude provedeno přímo v areálu pořádajících klubů 12.9. v 9.00 hod.. 
 

HOSPODÁŘSKÉ 
NÁLEŽITOSTI: 

Utkání jsou pořádána v režii klubů; podrobnosti týkající se zajištění míčů viz následující 
odstavec. 

 

MÍČE: Utkání v minitenisu a babytenisu se hrají se speciálními míči,opovídající této věkové 
kategorii. JTS dodá ke každému utkání minimálně čtyři trojice příslušných míčů.  

 
 
 
 



 
Technická ustanovení 

 
PŘEDPIS: Hraje se podle pravidel a soutěžního řádu pro minitenis a babytenis (viz www.minitenis.cz 

nebo www.babytenis.cz) a podle ustanovení tohoto rozpisu.  
 

SYSTÉM SOUTĚŽÍ: Minitenisová  i babytenisová soutěž se hraje turnajovým způsobem ve dvou čtyřč lených 
skupinách způsobem každý s každým. 
Utkání se hrají jako jednodenní. Hoši a dívky startují společně (může se tedy utkat i hoch 
proti dívce). V případě remízy rozhoduje o vítězi v minitenisu rozdíl setů (při jeho rovnosti 
rozdíl bodů), v babytenisu pak rozdíl her(při rovnosti bodů(minitenis) a her(babytenis) 
rozhoduje o vítězi utkání zápas prvních hráčů. 

 

SYSTÉM UTKÁNÍ: a) MINITENIS (základní pravidla jsou uvedena na str.3) 
 

Utkání zahrnuje pouze dvouhry. Družstva jsou čtyřčlenná a hráči se utkají celkem v 8 zá-
pasech (1-1,2-2,3-3,4-4,1-2,2-1,3-4,4-3). Jednotlivý zápas se hraje na dva vítězné sety do 
10 bodů (jednoduché počítání) – za stavu 9:9 rozhodující bod. K utkání postačí jeden 
běžný tenisový dvorec, na němž se vytvoří dva dvorce minitenisové podle obrázku: 
 

          

MINIKURT 1         MINIKURT 2 

  
 

        

     
 

     
rozměry sítě cca 
600×85 cm 

         ČÁRY PRO PODÁNÍ  
         

 

Nastoupí-li v odvetné části utkání (1-2,2-1…) náhradník, hraje na místě hráče, jehož stří-
dá, bez ohledu na své pořadí na soupisce. 

 

 b) BABYTENIS (kromě popsaných výjimek se hraje dle běžných pravidel a SŘ tenisu) 
 

Družstva jsou čtyřčlenná. Utkání je složeno z 6 zápasů (4 dvouhry a 2 čtyřhry). Jednotlivý 
zápas se hraje na 2 sety do čtyř her,za stavu 3:3 se hraje rozhodující hra (za stavu 1:1 na 
sety rozhoduje o vítězi supertie-break). K utkání jsou potřeba minimálně dva dvorce. 

 

ZÁKLADNÍ 
PRAVIDLA 
MINITENISU: 

- Podání pouze jedno zespodu, jako forhend (v případě teče se podání opakuje). 
Nadhozený míč je možno nechat dopadnout za základní čárou. Podává se do 
pole ohraničeného čárou pro podání. 

 

- Podávající hráč se určí losem (stejně jako u normálního tenisu). Dále podává 
vždy ten, kdo prohrál poslední bod. 

 

- Je možno hrát na jeden dopad nebo bez dopadu (volejem). Podání se musí 
nechat dopadnout. 

 

- Při uvedení míče do hry musí stát podávající za zadní čárou a přijímající za 
čárou pro podání. 

 

- Strany se mění po skončení setu. 
 

SOUPISKY: Pro krajské finále platí soupisky,které družstva používala v dlouhodobé části.Tato 
soupiska může být dopsána pouze o hráče,který v dosavadním  průběhu soutěží ČTS 
nenastoupil za jiné družstvo. 

 

REGISTRAČNÍ 
PRŮKAZY: 

V soutěžích startují hráči bez registračních průkazů. Příslušný kapitán družstva zodpo-
vídá za to, že skutečný ročník narození každého hráče odpovídá dané věkové kategorii. 

 

LÉKAŘSKÉ 
PROHLÍDKY: 

Neprovádí se kontrola zdravotní způsobilosti hráčů. Za způsobilost ke startu po zdravotní 
stránce zodpovídají zákonní zástupci hráčů (čl.8 soutěžního řádu) a dále též pedagogičtí 
a organizační pracovníci klubů - tj.trenéři, cvičitelé, vychovatelé atd. (směrnice 3/81 mini-
sterstva zdravotnictví ve znění metodického pokynu z 15.12.1990). 

 

KAPITÁNI 
DRUŽSTEV: 

Kapitáni družstev řídí společně utkání. Kromě toho mohou vhodným způsobem průběžně 
udělovat hráčům svého družstva potřebné rady a pokyny. 

 
 

http://www.minitenis.cz
http://www.babytenis.cz)


 

TITUL A CENY: Vítězové obou kategorií (finálového turnaje 1.ligy) získávají titul Přeborník 
Jihomoravského tenisového svazu pro rok 2009. Navíc si zajistí účast na celostátním 
finálovém turnaji, jehož termín a pořadatel budou včas zveřejněny. Členové družstev, 
která se umístí na 1.-4.místě , obdrží medaile a diplomy.Vítězové turnaje krajské třídy i 
týmy na 2-4 místě obdrží taktéž medaile a diplomy. 

 

ZÁPIS O UTKÁNÍ: Podobně jako v případě soupisek, byly pro obě kategorie vypracovány i speciální zápisy  
o utkání, které jsou rovněž k dispozici na www.jts.cztenis.cz. Zápis o utkání se vyhotovuje 
trojmo. Originál zápisu zašle pořádající klub do 48 hodin na adresu řídícího orgánu, kopie 
si rozdělí oba soupeři. 

 

ŘÍZENÍ UTKÁNÍ: Jako vrchní rozhodčí řídí utkání společně kapitáni obou družstev. Jednotlivé zápasy řídí 
hlavní rozhodčí (v babytenisu jen tehdy, je-li to potřeba, jinak děti hrají bez rozhodčího po-
dle prováděcího předpisu k čl.32 soutěžního řádu); v případě, že hlavní rozhodčí nezajistí 
domácí klub z řad svých členů, rozhoduje na každém dvorci jeden z kapitánů. 

 

BODOVÁNÍ: Výsledek utkání se do tabulky hodnotí takto: a) vítězství – 2 body 
                                                                       b) porážka – 1 bod 
V případě,že dvě nebo více družstev získalo stejný počet bodů,rozhoduje o jejich pořadí 
celkové skóre. 
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