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MUŽI,ŽENY 

8.-10.6.2013 

TK UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
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V Š E O B E C N Á    U S T A N O V E N Í : 

 
POŘADATEL: 
 
MÍSTO KONÁNÍ:                        

Jihomoravský tenisový svaz. pověřil technickým uspořádáním tenisový 
klub TK Uherské Hradiště 
Uherské Hradiště,U Moravy 827  

 

POVRCH: 12 dvorců – antuka 
 

STARTUJÍ: V kategorii mužů i žen budou do hlavní soutěže přijati všichni hráči i 
hráčky přihlášeni v řádném termínu. 

 

VEDENÍ PŘEBORU: Vrchním rozhodčím byli delegováni Ing. Radim Kutálek (776 553 815) a 

Mgr. Tomáš Pindur (606 236 509). Další funkce obsazuje pořádající 

tenisový klub. 
 

PŘIHLÁŠKY: Zasílají jednotliví hráči a hráčky (dále jen „hráči“) nebo jejich mateřské 
kluby pouze elektronicky prostřednictvím Informačního systému Českého 
tenisového svazu na www.cztenis. 
Startovat mohou pouze hráči, kteří mají české státní občanství. 

 

VKLADY: 300,- Kč za každého hráče 

 

HOSPODÁŘSKÉ 
PODMÍNKY: 

Nocležné, cestovné i stravné hráčů je v režii jejich mateřských klubů, pří-
padně hráčů samotných. 

 

TITULY A CENY: Vítězové jednotlivých disciplín získávají titul „Přeborník Jihomoravského 
tenisového svazu 2013.“ Semifinalisté všech disciplín obdrží finanční výhry 
v celkové výši 7.000,- Kč pro muže a 4.000,- Kč pro ženy, přičemž 
uvedená částka bude rozdělena takto: 
Dvouhra (M)   čtyřhra (M)-pro pár)   dvouhra (Ž)     čtyřhra (Ž)-pro pár 
1. místo    2.400,-               1.200,-          1.400,-                        800,- 
2. místo    1.100,-                  600,-            700,-                        400,- 
3. místo  po 550,-                  300,-        po 300,-                        200,- 

 

POVINNOSTI HRÁČŮ: Všichni hráči jsou povinni být po celou hrací dobu k dispozici a musí hlásit 
každý odchod z dvorců vedení přeboru. 

 

UBYTOVÁNÍ: Svaz ani domácí klub nezajišťují. 
 

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. V soutěžích čtyřher se místo třetího setu hraje supertiebreak. 

 

DISCIPLÍNY: Dvouhra a čtyřhra mužů a žen 

 

ZPŮSOB HRY: Hraje se vylučovacím způsobem na dvě vítězné sady ze tří. Za stavu 6:6 se 
hraje ve všech sadách tie-break.(dvouhra).Ve čtyřhře za stavu 1:1 na sety 
rozhoduje supertiebreak. 

 

PODMÍNKY STARTU: Všichni hráči jsou povinni před zahájením přeboru při prezentaci předložit  
průkaz totožnosti.  
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ČASOVÝ ROZVRH: Přebor bude rozlosován v předstihu v pátek 7.6.2013 v 18.00 
hod.v areálu pořádajícího oddílu.Telefonická prezentace na číslo 
606 236 509 v pátek 7.6. od 17.00 do 18.00. Losování je veřejné 
a může se ho zúčastnit kdokoliv. Po rozlosování bude stanoven 
přesný časový program 1. dne,který bude po losování zveřejněn 

na stránkách www.cztenis.cz /dospělí/ oblastní přebor 

jihomoravský.. 
 

MÍČE: WILSON, US OPEN. Míče dodává Jihomoravský tenisový svaz. 
 

NÁMITKY: Podávají se podle soutěžního řádu, čl.138-139 a čl.147-156 

 

OMLUVY NEÚČASTI: Každou neúčast musí hráč odhlásit v IS ČTS. V případě omluvy těsně před 
zahájením je nutno ihned využít telefonického spojení na některého 
funkcionáře přeboru. Nesplnění bude znamenat zavedení disciplinárního 
řízení proti provinilému hráči. 

 

ROZHODČÍ: Hraje se bez hlavních rozhodčích podle prováděcího předpisu k čl.32 
soutěžního řádu. 

 

POSTUP: Na mistrovství ČR dospělých (Ústí n/O, 1.-5.7.2013) postupují vítěz 
dvouhry mužů a vítězka dvouhry žen na přeboru JTS. 

 

INFORMACE: ředitel turnaje muži i ženy - Jiří Gajzur 
 

VÍTĚZOVÉ 2012: Pavel Nejedlý (TC Brno) 
Stanislav Nebojsa(Jiskra Otrokovice)-Milan Juřička(TJ Brno-Komín) 
Ivana Kubíčková(Sokol Husovice) 
Ivana Kubíčková(Sokol Husovice)-Kristýna Hrabalová(Agrofert Prostějov) 

 

 
 
 

Jiří Veselík    předseda JTS                                                        Jiří Hanák    vedoucí kanceláře JTS   

http://www.cztenis.cz/

