
MEZIOKRESNÍ A MĚSTSKÉ PŘEBORY 
JEDNOTLIVCŮ SEZONY 2009 
 
Mladší žactvo-západ-TK Znojmo (h+d)                                18.4.-19.4.2009 
Mladší žactvo-východ-TC Bajda Kroměříž (h+d)               18.4-19.4.2006 
Mladší žactvo-Brno-TK Tuřany (h),TC MJ Tenis (d)          18.4.-19.4.2009 
 
Starší žactvo-východ-TCP Kyjov (h+d)                                 25.4.-26.4.2009 
Starší žactvo-západ-SKT Tišnov (h+d)                                 25.4.-26.4.2009 
Starší žactvo-Brno-TK Tesla Brno (h+d)                               25.4.-26.4.2009 
 
Dorost-východ-TK SK Zlín (h+d)                                            25.4.-26.4.2009 
Dorost-západ-ČLTK Jihlava (h+d)                                         18.4.-19.4.2009 
Dorost-Brno-Mosilana Brno (h+d)                                         18.4.-19.4.2009 
 
Dospělí-Brno-TK Chrlice                                                          18.4.-19.4.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PŘEDPIS: 
Hraje se podle soutěžního řádu tenisu (dále jen SŘT) 
platného od 1.10.2007 a podle platných pravidel tenisu, 
včetně pozdějších změn a dodatků. Experimentální 
způsoby počítání skóre ani systém „No Ad“ se v žádné 
soutěži nepoužívají. Rozhodne-li vrchní rozhodčí,může 
se hrát ve čtyřhře místo třetího setu supertiebreak. 
 
ZPŮSOB HRY: 
Hraje se vylučovacím způsobem na 2 vítězné sady ze tří. 
Za stavu 6:6 se hraje ve všech sadách tie-break. 
 
PODMÍNKY ÚČASTI: 
Všichni hráči a hráčky (dále jen „hráči“) jsou povinni před 
zahájením soutěže předložit při prezentaci registrační 
průkaz. Bez předložení registračního průkazu může hráč 
nastoupit jen tehdy, bude-li vrchním rozhodčím ověřena 
jeho totožnost – v takovém případě musí hráč na místě 
uhradit pořádkovou pokutu 200,- Kč ve prospěch JTS. 
 
HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI: 
Cestovné i stravné hráčů je v režii jejich mateřských 
klubů, případně hráčů samotných. 
 
STARTUJÍ: 
Počet účastníků není omezen, právo startu má každý 
hráč, který se řádně k soutěži přihlásí. 
 
ROZHODČÍ: 
Všechny zápasy se hrají bez hlavního rozhodčího dle 
prováděcího předpisu k čl.32 SŘT.  
 
PŘIHLÁŠKY: 
Podávají se  elektronicky ze serveru www.cztenis.cz  
prostřednictvím Informačního systému ČTS . Hráči se 
přihlašují na příslušnou soutěž (západ, Brno-město, 
východ) územně podle místa působnosti svého 
mateřského klubu. Západ = okresy Jihlava, Třebíč, Žďár 
n/S, Znojmo, Brno-venkov, Blansko; východ = okresy 
Hodonín, Břeclav, Prostějov, Vyškov, Kroměříž, Zlín, 
Uherské Hradiště. 
 
POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ: 
Všichni hráči musí být po celou hrací dobu k dispozici a 
jsou povinni hlásit každý odchod z dvorců vedení 
soutěže. 

 PREZENTACE A LOSOVÁNÍ: 
Doba ukončení prezentace je u každé věkové kategorie 
uvedena v příslušném rozpise. Losování je veřejné a 
jsou do něj zařazeni vždy pouze osobně prezentovaní 
hráči. 
 
OMLUVY NEÚČASTI: 
Každou neúčast je nutno písemně omluvit na adresu 
JTS, v případě omluvy těsně před zahájením je nutno 
navíc využít telefonického spojení na svaz nebo přímo 
na pořádající klub. Nesplnění může znamenat zavedení 
disciplinárního řízení. 
 
POSTUPY: 
 
Z každého meziokresního (městského) přeboru mají 
zajištěnu účast na přeboru Jihomoravského tenisového 
svazu finalisté dvouhry. 
 
 
UBYTOVÁNÍ:  
se nezajišťuje 
 
VKLADY: 
250,- Kč za každého hráče ve prospěch pořádajícího 
klubu 
 
DISCIPLÍNY: 
V každé věkové kategorii: 
dvouhra a čtyřhra chlapců 
dvouhra a čtyřhra děvčat 
 
VEDENÍ PŘEBORŮ: 
Vrchní rozhodčí pro každou akci byl delegován 
Jihomoravským tenisovým svazem a jeho jméno je 
uvedeno vždy v rozpisu příslušné soutěže. Další funkce 
obsazují svými členy jednotlivé tenisové kluby, jimž bylo 
přiděleno uspořádání dané akce. 
 
NÁMITKY: 
Podávají se podle SŘT, čl.138-139 a 147-156. 
 
MÍČE:  
Wilson, typ US Open 
 
 

VÍCE INFORMACÍ O JEDNOTLIVÝCH OBLASTNÍCH PŘEBORECH  NAJDETE NA  
WWW.CZTENIS.CZ V TERMÍNOVÉ LISTINĚ PŘÍSLUŠNÉ VĚKOVÉ KATEGORIE. 
 
 

http://www.cztenis.cz
http://www.CZTENIS.CZ

