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BABYTENIS  
 
ZÁKLADNÍ 
SKUPINY 8.5. 

Všechna přihlášená družstva byla rozdělena do 12 územních skupin po 3 – 4 
družstvech na územním principu. Tam kde to bylo možné,byla nasazena do čela 
skupin nejlepší družstva z loňského ročníku.  

SEMIFINÁLOVÉ 
SKUPINY 29.5. 

Družstva umístěná na prvních místech ve skupinách postupují vždy ze třech skupin 
(zase územně) do skupin A-D, družstva z druhých míst do skupin E-H a ostatní 
družstva budou (opět územně) rozdělena do dalších skupin. 

O KONEČNÉ 
UMÍSTĚNÍ 
11.6. 

První a druhé družstvo ze skupin A-D postupují do krajského finále o 1.-8. místo 
formou oboustranného pavouka. Třetí družstva ze skupin A-D a první a druhé 
družstvo ze skupin E-H stejným systémem o 9.-20. místo, třetí družstvo skupin E-H 
a vítězové ostatních semifinálových skupin skupin opět stejným způsobem o 21.-32. 
místo a ostatní družstva obdobným způsobem o další umístění. 

PRAVIDLA Družstva jsou čtyřčlenná. Utkání je složeno z 6 zápasů (4 dvouhry a 2 čtyřhry). 
Každý zápas se hraje na jednu vítěznou sadu do 6 her rozdílem dvou her, za stavu 
6:6 tie break. V případě remízy rozhoduje o vítězi rozdíl her. V případě rovnosti 
kritérií rozhoduje o vítězi utkání zápas prvních hráčů.  
Jednotlivé skupiny se sehrají na místech podle vylosování. Ve skupinách hraje každé 
družstvo s každým.  

 
 
 
 
 
MINITENIS 
ZÁKLADNÍ 
SKUPINY 7.5. 

Všechna přihlášená družstva byla rozdělena do 8 územních skupin po 3 družstvech 
na územním principu. Tam kde to bylo možné,byla nasazena do čela skupin nejlepší 
družstva z loňského ročníku.  

SEMIFINÁLOVÉ 
SKUPINY 28.5. 

Družstva umístěná na druhých místech ve skupinách postupují vždy do dvou 
semifinálových skupin 

O KONEČNÉ 
UMÍSTĚNÍ 
12.6. 

První družstvo ze základních skupin a první a druhé družstvo ze semifinálových  
skupin postupují do krajského finále o 1.-12. místo formou oboustranného pavouka. 
Ostatní družstva obdobným způsobem o další umístění. 

PRAVIDLA Družstva jsou čtyřčlenná. 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). Nastoupí-li v 
odvetné části utkání náhradník, hraje na místě hráče, jehož střídá, bez ohledu na 
své pořadí na soupisce. Jednotlivý zápas se hraje na dva vítězné sety do 10 bodů 
(jednoduché počítání) – za stavu 9:9 rozhodující bod. V případě remízy v utkání 
rozhoduje o vítězi rozdíl setů, (při jeho rovnosti rozdíl her). V případě rovnosti 
těchto kritérií rozhoduje o vítězi utkání zápas prvních hráčů.   
Jednotlivé skupiny se sehrají na místech podle vylosování. Hraje každé družstvo 
s každým 

 


