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Všeobecná ustanovení 
 

ŘÍZENÍ 

SOUTĚŽÍ: 

Řídícím orgánem soutěží je Jihomoravský tenisový svaz. Ve smyslu sportovně –  

technických předpisů tenisu řídí soutěže sportovně-technická komise JTS. 
 

ČASOVÝ 
ROZVRH: 

Soutěže se hrají od května do září 2010. 

 

MÍSTA UTKÁNÍ: Utkání v Babytenisu i Minitenisu se hrají v základních skupinách turnajovým 

způsobem, přičemž o pořadatelství jednotlivých turnajů se mohly přihlásit 
všechny týmy z jednotlivých skupin (o místech turnajů rozhodla řídící komise 

JTS). Místa konání semifinálových a finálových turnajů v baby i mini tenisu budou 

stanovena dodatečně, v závislosti na konečném pořadí základních skupin. 
 

POŘADATEL: Pořadatelem je tenisový oddíl nebo klub (dále jen „klub“), na jehož dvorcích se 
turnaj uskuteční 

 
ROZLOSOVÁNÍ: Bylo provedeno 22.3.2010 v 10.00 v budově Krajského sdružení ČSTV v Brně.  

 

HOSPODÁŘSKÉ 

NÁLEŽITOSTI: 

Utkání jsou pořádána v režii klubů. 

 

MÍČE: Utkání v Minitenisu a Babytenisu se hrají se speciálními míči, odpovídající této 

věkové kategorii. Klub, který je uveden v zápisu o utkání jako domácí, dodá k 
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.  

  

SOUPISKY: se zadávají do IS ČTS. Pokud není soupiska zcela obsazena, je možno na ni 
během soutěže bezplatně připisovat další hráče. Každé dopsání musí být 

oznámeno předem řídícímu orgánu soutěže, který změnu provede. Pro každý 
zápas platí soupiska uvedená na IS k datu turnaje nebo dohrávky.Na soupisce 

družstva mohou být i hráči, kteří jsou členy jiných tenisových klubů či oddílů, než 

pod hlavičkou kterého družstvo v soutěži startuje. Jsou-li v soutěži dvě a více 
družstev téhož klubu (A, B, C, D), mohou být hráči uvedeni na soupiskách max. 2 

družstev, přičemž hráči A 1-4 nemohou být na soupisce B atd. Na soupisce 
mohou být pouze hráči (a hráčky), kteří mají české státní občanství. Účast 

zahraničních hráčů v soutěžích těchto věkových kategorií není povolena. Případný 
start cizince s trvalým pobytem v České republice může povolit řídící orgán na 

základě žádosti podané příslušným klubem 

 
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 ministerstva zdravotnictví ve znění metodického 

pokynu z 15.12.1990). 
 

TERMÍNY 
UTKÁNÍ: 

Všechny termíny včetně času zahájení jsou uvedeny v IS cztenis.cz. Neuvedení 
času znamená automaticky začátek v 9.00. Pokud by se utkání nehrálo pro 

obsazení kurtů ve stanoveném čase nebo jinde než na dvorcích klubu uvedených 
v rozpisu příslušné soutěže, je nutno nejpozději týden předem poslat soupeři 

hlášenku s potřebnými údaji mailem. Protože se k pořádání některých turnajů pro 

obsazenost kurtů nikdo nepřihlásil, hrají se některé zápasy babytenisu v neděli. 
Místa konání semifinále a finále budou určena dodatečně. 



 

KONTAKTY: Jména kapitánů družstev, čísla jejich mobilních telefonů a mailové adresy jsou na 

IS. 
 

REGISTRAČNÍ 
PRŮKAZY: 

V soutěžích startují hráči bez registračních průkazů. Hráči musí být evidováni na 
ČTS. Způsob evidence hráče je uvedena na www.cztenis.cz. Evidence hráčů 

kategorie Minitenis a Babytenis a žádost o zaslání přihlašovacích údajů do 

Informačního systému na: https://is.cztenis.cz/pristup/index.php. Příslušný 
kapitán družstva zodpovídá za to, že skutečný ročník narození každého hráče 

odpovídá dané věkové kategorii. 
 

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

zápasy řídí hlavní rozhodčí (v Babytenisu jen tehdy, je-li to potřeba, jinak děti 

hrají bez rozhodčího podle 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. 
 

ZÁPIS O 

UTKÁNÍ: 

Pro obě kategorie jsou vypracovány speciální zápisy o utkání, které jsou 

k dispozici na www.jihomoravsky.cztenis.cz. Zápis o utkání se vyhotovuje 
dvojmo. Klub, který je pořadatelem turnaje zašle zápis (výsledky zápasů) mailem 

na info@tenis-morava.cz V případě, že se utkání neuskutečnilo nebo nedohrálo, 
musí být zápis zaslán rovněž a musí být uveden dohodnutý termín nového utkání 

resp. dohrávky. 
 

BODOVÁNÍ: Výsledek utkání se do tabulky hodnotí takto: a) vítězství – 2 body, b) porážka – 1 

bod, nedostavení k utkání – 0 bodů 
Při rovnosti bodů rozhoduje jako první kritérium rozdíl skóre ze všech utkání, je-li 

i toto stejné, pak rozdíl setů pak bodů (Minitenis) resp. her (Babytenis) rovněž ze 
všech utkání. Pokud jsou tato kritéria stejná, rozhoduje vzájemný zápas, jedná-li 

se o rozhodnutí mezi třemi družstvy a všechna kritéria nerozhodla, rozhoduje o 

postupujícím los. 
 

TITUL A CENY: Vítězové obou kategorií získávají titul Přeborník Jihomoravského tenisového 
svazu pro rok 2010. Navíc si zajistí účast na celostátním finálovém turnaji, jehož 

termín a pořadatel budou včas zveřejněny. Členové družstev, která se umístí na 

1.-3.místě , obdrží medaile a diplomy. 
 

POŘÁDKOVÉ 
POKUTY: 

Řídící orgán vypisuje za níže uvedené přestupky přesně stanovené finanční sankce. 
Podkladem k udělení pokuty je informace uvedená v zápisu o utkání vrchním rozhodčím, 
resp.kapitánem družstva, případně další zjištění řídícího orgánu. Každý klub bude o 
udělené sankci informován souhrnně po skončení soutěží formou mailu na adresu 
kontaktní osoby klubu. V odůvodněných případech může řídící orgán kromě pokuty předat 
záležitost k dalšímu řešení disciplinární komisi, případně stanovit pořádkovou pokutu i za 
další, níže neuvedené přestupky: 
- opožděné zadání soupisky družstva do Informačního systému ČTS (SŘT čl. 80 a 128) za 
každé družstvo:            100,- Kč 

 
- nenastoupení k turnaji (SŘT čl. 95) 1. případ:pokud oznámí předem neúčast pořadateli – 
bez pokuty, pokud ne                   1.000,- Kč 
- odstoupení ze soutěže nebo opakovaný případ:                2 000,- Kč 
- pozdní dostavení se k utkání (SŘT čl. 107)          50,- Kč 
- neúplné vyplnění zápisu o utkání nebo uvedení nepravdivých údajů    100,- Kč 
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MINITENIS 
 

SYSTÉM 
UTKÁNÍ: 

MINITENIS 
Utkání zahrnuje pouze dvouhry. Družstva jsou čtyřčlenná a hráči se utkají celkem 

v 8 zápasech (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 jsou nutné dva běžné tenisové dvorce, na němž se vytvoří čtyři 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 střídá, bez ohledu na své pořadí na soupisce. 

  
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. 
- Hoši a dívky startují společně (může se tedy utkat i hoch proti dívce). 

- V případě remízy rozhoduje o vítězi rozdíl setů (při jeho rovnosti rozdíl 
bodů), V případě rovnosti těchto kritérií rozhoduje o vítězi utkání zápas 

prvních hráčů. 

  
SYSTÉM 

SOUTĚŽÍ 
MINI TENIS: 

 

 
 

 
SEMIFINÁLE A 

FINÁLE 
 

 

Družstva v soutěžích Minitenisu jsou rozdělena poledníkově do tří Meziokresních 

přeborů ( Západ, Střed, Východ ). V rámci těchto  těchto Přeborů je vytvořeno 
celkem 5 podskupin o pěti účastnících, kteří se spolu utkají během tří turnajů 

systémem každý s každým na dvorcích jednoho z účastníků ( bude určeno na 

základě dohody s jednotlivými účastníky ).  
3 turnaje dle Bergerových tabulek každý s každým: 

 
Dva nejlepší týmy z každé skupiny postoupí do KRAJSKÉHO FINÁLE MEMORIÁLU 

ZDEŇKA KOCMANA, které se uskuteční v neděli 5.9.2010. Semifinále se rozlosuje 
na místě do dvou pětičlenných skupin,které se odehrají systémem každý s 

každým. Družstva umístěná v těchto skupinách na stejných místech odehrají 

tentýž den finálové zápasy o umístění 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10. 
Družstva ze 3., 4. a 5. míst ze základních skupin postoupí do závěrečných 

turnajů, které se uskuteční v neděli 5.9.2010. o konečné umístění na 11.-15., 
16.-20 a 21.-25. místě. Vždy jedna skupina, každý s každým. Celostátní finále, 

kterého  se zúčastní vítěz krajského finále bude 25.9. v Praze 

 
 



BABYTENIS 
 

PRAVIDLA 
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 tie-break). K turnaji jsou potřeba 
minimálně čtyři dvorce. V případě remízy rozhoduje o vítězi rozdíl setů, (při jeho 

rovnosti rozdíl her). V případě rovnosti těchto kritérií rozhoduje o vítězi utkání 
zápas prvních hráčů. 

 

SYSTÉM 
SOUTĚŽÍ 

BABYTENIS: 
 

 
 

 

 
 

SEMIFINÁLE  
 

 

 
 

 
FINÁLE 

 
 

 

Družstva v soutěžích Babytenisu jsou rozdělena poledníkově do tří Meziokresních 
přeborů ( Západ, Střed, Východ ).Každý z těchto Přeborů je dále rozdělen do tří 

podskupin o čtyřech až pěti účastnících, kteří se spolu utkají během tří turnajů 
systémem každý s každým na dvorcích jednoho z účastníků. V jednotlivých 

turnajích se utkají družstva podle rozpisu uvedeném na IS cztenis. Nepodařilo se 
dodržet původní rozpis, ale jednotlivé turnaje musely být částečně přeházeny, 

protože oddíly se přihlásily k pořádání turnajů v termínech, ve kterých měly mít 

volno a jiné se organizací turnajů odmítly zabývat. 
 

Vítězové tří podskupin v rámci jednotlivých Přeborů spolu sehrají v sobotu 
26.6.2010  systémem každý s každým Meziokresní tříčlenné finále.  

V tento termín sehrají stejným způsobem druzí, třetí a čtvrtí z podskupin vždy 

tříčlenné utkání o celkové pořadí a pátí z pětičlenných skupin všech 
Meziokresních přeborů sehrají závěrečný turnaj systémem každý s každým. 

Pořadatelé turnajů budou určeni podle umístění družstev v základních skupinách 
Družstva z 1. - 3. míst meziokresního finále postupují do KRAJSKÉHO FINÁLE 

MEMORIÁLU ZDEŇKA KOCMANA, kde se utkají vítězové skupin o 1. - 3. místo, 
druzí o 4. – 6. místo a třetí o 7. - 9. ve skupinách každý s každým. Finále se 

uskuteční v sobotu 4.září. Celostátní finále, kterého  se zúčastní vítěz krajského 

finále bude 11.9. v Praze 

 
 


