
 
 

SOUTĚŽ DRUŽSTEV NA STŘEDNÍM KURTU 2022 
 
                     

PŘIHLÁŠKY 
DO SOUTĚŽE  

Kluby se do soutěže mohou přihlásit do 30.6. e-mailem na adresu j.macharacek@jmts.cz. Poplatek za zařazení 
družstva do soutěže je 100,- Kč stejně jako v kategorii mini a babytenisu. Soutěž je určena v sezóně 202ě pro děti 
ročníků 2015 – 2013. 

SOUPISKY Bude upřesněno 

PRAVIDLA Kromě níže popsaných výjimek se hraje dle běžných pravidel a SŘ tenisu a původního rozpisu soutěží. 
 

SYSTÉM 
SOUTĚŽE 
 
ZAČÁTEK 
UTKÁNÍ A 
POŘADÍ 
ZÁPASŮ 

Přesný systém soutěže a termíny utkání budou určeny a zveřejněny na základě počtu přihlášených družstev po 
rozlosování nejpozději 15.8. Soutěž proběhne v měsíci září 2022. Hracím dnem bude sobota. 
   
Úřední začátek zápasů je v 9.00. Jestliže podle místních podmínek bude nutné zahájit zápas v jinou hodinu, je jiná 
hodina povolena a je nutné tuto skutečnost oznámit všem zúčastněným družstvům nejméně 10 dní před termínem 
utkání. U tříčlenných turnajů zahájí vždy zápasem domácích s bližším hostujícím družstvem, na pozdější hodinu 
(podle počtu kurtů) bude pozváno druhé hostující družstvo, které sehraje nejprve zápas s hosty a zakončí s 
domácím družstvem. 
 

MÍČE  Wilson Starter Orange nebo jiné míče, určené pro kategorii minitenis. Míče dodá pořádající oddíl.  

  

BODOVÁNÍ  Výsledek utkání se do tabulky hodnotí takto: vítězství – 2 body, porážka – 1 bod, nenastoupení k utkání – 0 bodů  
Při rovnosti bodů rozhoduje jako první kritérium rozdíl skóre zápasů ze všech utkání, je-li i toto stejné, pak rozdíl 
setů, pak her rovněž ze všech utkání. Pokud jsou tato kritéria stejná, rozhoduje vzájemný zápas, jedná-li se o 
rozhodnutí mezi třemi družstvy a žádné kritérium nerozhodlo, rozhoduje o pořadí los.  
 

 
PRAVIDLA Družstva jsou čtyřčlenná. Utkání je složeno z 6 zápasů (4 dvouhry a 2 čtyřhry). Do čtyřhry musí být jako první pár 

nasazen ten, ve kterém hraje hráč nejvýše uvedený na soupisce z hráčů nominovaných do čtyřher. 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 her, rozhoduje o vítězi utkání zápas prvních hráčů.  
Ve skupinách hraje každé družstvo s každým.  
Rozměr dvorce viz příloha. Dvorec pro dvouhru i čtyřhru má stejné rozměry. 
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