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 systému.Nesplnění může znamenat zavedení disciplinárního řízení proti 
 provinilému hráči. 
VKLADY:                 500,- Kč za každého hráče v hl.soutěţi. 
HOSPODÁŘSKÉ           Nocležné, cestovné i stravné si hradí samotní hráči, případně jejich mateřské 
NÁLEŽITOSTI:              kluby. 
TITUL A CENY: Vítězové jednot l ivých disc ipl ín se stávaj í drž itel i  t i tu lu „Přeborník 
 Jihomoravského tenisového svazu 2012/13“. Semifinalisté dvouhry i čtyřhry 
 obdrží medaile a diplomy. 
UBYTOVÁNÍ: Noclehy svaz nezajišťuje ! 
POVINNOSTI HRÁČŮ: Všichni hráči jsou povinni být od okamžiku svého příjezdu k dispozici  a 
 jsou povinni každý odchod z areálu uskutečnit jen se souhlasem vedení přeboru. 
INFORMACE:          Telefonická spojení - JTS:  739 412 521 
vrchní rozhodčí (H) - Martin Wirgler 602 456 980 
vrchní rozhodčí (D) - Pavel Štěpánek 775 701 618 

T E C H N I C K Á  U S T A N O V E N Í 
 

PŘEDPIS:                 Hraje se podle soutěžního řádu tenisu platného od 1.10.2007 a podle platných 
 pravidel tenisu, v obou případech včetně pozdějších změn a doplňků. Dále platí všechna 
 ustanovení tohoto rozpisu.Ve dvouhře i čtyřhře se místo 3.setu hraje supertie-break. 
DISCIPLÍNY:          dvouhra mladších žáků a žákyň 
 čtyřhra mladších žáků a žákyň 
ZPŮSOB HRY:       Vylučovací na 2 vítězné sady,za stavu 1:1 na sady rozhoduje supertie-break. 
PODMÍNKY ÚČASTI: Všichni účastníci jsou povinni před zahájením hry předložit vrchnímu 
 rozhodčímu registrační průkaz nebo jiný průkaz totoţnosti. 
LOSOVÁNÍ:             Veřejné losování proběhne v  areálech pořádajících oddílů 14.12. v 18.10 hod. 
 Pořadí a čas jednotlivých zápasů budou  následně zveřejněny v rubrice IS cztenis. 
PREZENTACE  Prezentace na číslo 602 456 980-hoši,775 701 618 -dívky  v pátek 14.12. 
 od 16.00 do 18.00 formou SMS. 
MÍČE:                              Wilson, typ US Open 
ROZHODČÍ:             Ve všech zápasech se bude hrát bez hlavního rozhodčího podle prováděcího 

předpisu k čl.32 SŘT. 
HRACÍ DOBA       Hrací dobu a časový program určuje vrchní rozhodčí turnaje.Tento to zveřejní v 
 oficiálním rozpisu soutěţe na www.cztenis.cz v poznámce pořadatele.Vrchní rozhodčí 
 má právo v souladu se soutěžním řádem denní program upravit s ohledem na časový 
 průběh a skutečný počet startujících. Žádný zápas nesmí být nasazen později než ve 
 21.00 hod. 
POSTUPY:           Na halový oblastní přebor mladšího žactva 12.-14.1.2013 hoši (MJ Tenis) 
 dívky (TK Znojmo) se z tohoto oblastního přeboru nominují př ímo finalisté 
 dvouhry (hoši i dívky). 
NÁMITKY:        Podle ustanovení čl.138-139 a 147-156 soutěžního řádu. 
VÍTĚZOVÉ 2011/12    Jaroslav Šmédek(Jiskra Otrokovice) 

 Jaroslav Šmédek(Jiskra Otrokovice)-Kryštof Vítek(SK Tenis Tišnov) 
 Kateřina Kocí(MJ Tenis) 
 Kateřina Kocí(MJ Tenis)-Natálie Vyroubalová(TK AGROFERT Prostějov ) 
 
 
 

 
Jiří Veselík v.r. předseda JTS                                                                         Jiří Hanák v.r. vedoucí kanceláře JTS  

 


