Severočeský tenisový svaz
Propozice
soutěží v kategorii Minitenis a Babytenis 2019
MEMORIÁL ZDEŇKA KOCMANA
Řídící soutěží:
Ing. Klára Patyková, tel. 606 831 379, klara.patykova@seznam.cz
A. VĚKOVÉ KATEGORIE
- MINITENIS ročníky 2012, 2013.
- BABYTENIS ročníky 2010, 2011.
B. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽÍ
- Startují družstva z tenisových klubů, oddílů, tělovýchovných jednot a dalších organizací sdružených v
Severočeském tenisovém svazu.
C. PŘIHLÁŠKY
- Do 20. 3. 2019 na e-mail klara.patykova@seznam.cz
D. TERMÍNY
- Utkání budou po rozlosování zveřejněna na stránkách cztenis.cz resp. podrobněji na
www.severocesky.cztenis.cz. Hracím dnem je neděle od 13 hodin babytenis , neděle 13 hodin minitenis.
E. SYSTÉM
- Dle počtu přihlášených. Hraje se ve skupinách turnajovým způsobem každý s každým. Vítěz skupiny
postoupí do semifinálových a finálových zápasů. Vítěz finále postupuje na MČR. Vítěz severočeské oblasti může
sestavit tým na MČR ze všech svých družstev. Babytenis dvouhra 1 set, čtyřhra 1 set no ad. Minitenis na 2
vítězné sety do 10 bodů. V kategorii MINITENIS ve finálové části MČR bude pod hlavičkou SETES
reprezentovat Ústecký a Liberecký kraj vítězné družstvo, které se může posílit o další hráče z klubů SETES.
F. DRUŽSTVA
- Čtyřčlenná družstva (chlapci a dívky společně). Hostování dle SŘ ČTS v zápase max.3.
G. SOUPISKY
- Soupisky se zadávají do IS ČTS.
Ta platí pro celou sezónu. Soupisky vyplní vedoucí družstev nejpozději do 30. 4. 2019 v Informačním systému
ČTS. Pokud má klub družstva A a B, tak první čtyři hráči na soupisce A družstva nemohou být na soupisce B
družstva. Kluby, které mají více družstev, můžou mít na soupisce maximálně 8 hráčů či hráček. Hráči na
pozicích 5-8 A družstva mohou být vdalším, B týmu na pozici
1-4. Minimální počet jsou 4 hrá
i či hráčky.
Po každém utkání zapíše výsledky utkání kontaktní osoba do IS ČTS do 48 hodin.
H. MÍČE
- Tecnifibre pro danou kategorii. Domácí tým dodá k utkání nové míče v počtu 3ks na kurt. Minimální počet
dvorců jsou dva, pokud se kapitáni nedomluví jinak.
I. CENY
- Pořadatel finálového turnaje zajistí ceny pro všechny účastníky. Po domluvě uhradí SeTeS.
Jaroslav Tačner
Předseda SETES

