
ROZPIS SPORTOVNÍCH DNŮ SETES  

 

1. Řídící orgán:  

Severočeský tenisový svaz  

Zodpovědná osoba:  

Tomáš Trsek, člen VV SeTeS 
LTK Liberec  
mobil 776 763 663, e-mail: info@ltkliberec.cz  

 
2. Pořadatelé 

 
Případní pořadatelé budou osloveni dle počtu přihlášek ke spádové oblasti, podmínkou je 
minimálně 5 dvorců. Zájem o pořadatelství je součástí přihlášky. V jednom termínu bude hrát 
4–8 týmů na jednom místě. 
 

3. Termíny konaní 
 
Termíny jsou upřesněny níže.  
Finále se bude konat pouze v případě vypsaného MČR* pro kategorii MINITENIS. 

*zatím není jasné, zda-li zůstane formát postupů na MČR stejný  

4. Účastníci soutěže  

Dle přihlášek rozdělíme účastníky do skupin ke spádové oblasti. Podmínkou startu je zaplacený 
registrační poplatek klubu u SeTeS. 

5. Přihlášky 

Jednotlivé kluby zašlou přihlášky svých družstev nejpozději do 31. března 2022 na e-mail 
info@ltkliberec.cz. Přihláška musí obsahovat název a počet týmů. Jeden tým se bude skládat ze 
4-8 dětí. Součástí přihlášky bude také jméno kapitána s e-mailem a telefonním číslem. Do 
přihlášky napište, máte-li zájem o pořadatelství jedné z akcí. S pořadateli bude sjednána 
organizační schůzka před zahájením sportovního dne. 

6. Soupiska družstva 

Soupisku sestaví kapitán dle subjektivního posouzení výkonnosti hráčů/hráček, bez ohledu na 
to, zda se jedná o chlapce nebo o dívky. Soupisky se budou vyplňovat na www.cztenis.cz a to do 
vypsaného termínu, který zveřejníme na SeTeS . Podmínkou startu je registrace dětí u ČTS  
(https://is.cztenis.cz/registracehrace). Soutěže se účastní děti 2015 a mladší. 

 

 

http://www.cztenis.cz/
https://is.cztenis.cz/registracehrace


7. Hospodářské podmínky 

SeTeS zajistí (nebo uhradí na základě schválených dokladů) veškeré výdaje spojené s technickým 
zabezpečením (míče, pomůcky...), občerstvením hráčů a zajistí ceny.  

8. Ceny 
 
Všechna družstva získají medaile, sladké ceny a diplomy. 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ  

9. Systém soutěže 
 
- Tenis 

o Hřiště na MINITENIS 
o Červené míče  

 
- Všeobecné dovednosti 

o Hod  
o Skok  
o Žebřík na koordinaci 

 
- Hry 

o Přehazovaná   
o Vybíjená 
o Štafety  

 
 

12. Systém hry a hodnocení  
 

Hrají dva týmy proti sobě v různých disciplínách. Minimální počet dětí v týmu jsou 4 a maximální 
8. Během sportovního dne budou odehrána 3 utkání. V každé disciplíně sportují děti ve dvojici 
dle soupisky a tabulky v příloze. Při nerovnoměrném počtu dětí se určuje celkový počet bodů 
z disciplíny podle týmu, který má více dětí. Podstatou akce je nezdůrazňovat získané body. Jde 
o přehled pro trenéry a kluby o všeobecných dovednostech dětí. 
 
 
Všechny disciplíny hodnotíme zvlášť. Přílohou propozic je tabulka nasazování dětí a bodování 
disciplín. 
 
- Tenis 

o Na jeden set do 10 bodů/9:9 rozhodující bod 
o Vítěz získá 2 body pro svůj tým 
o Nasazujeme dle tabulky v příloze 
o POUZE v případě, že se bude hrát o postup na MČR* budou vloženy mistrovské 

utkání dle pravidel ČTS. Body se započítají i do sportovního dne, ale i do 
mistrovského utkání  
 

*zatím není jasné, zda-li zůstane formát postupů na MČR stejný  
 



- Všeobecné dovednosti (nasazujeme dle tabulky v příloze)  
 

o Hod   
▪ Přesnost kutálení (3 pokusy) – na MINITENIS kurt od sítě na základní čáru. 

Nejlepší pokus ze všech hodů získá bod pro své družstvo. 
▪ Přesnost hod (3 pokusy) - na 5 prázdných plechovek od míčů postavených 

na sebe (dolní řada 3 plechovky, horní 2 plechovky). Při shození všech 
plechovek např. 1. hodem stavíme plechovky znovu a sčítáme. Plechovky 
stavíme na bednu či stůl cca 3 metry od hráčů. Plechovka musí 
k započítání spadnout. Kdo shodí více plechovek získá bod pro svůj tým.  

▪ Délka (3 pokusy) – nejdelší pokus získá bod pro své družstvo. 
 

o Skok 
▪ Z místa (3 pokusy) – nejdelší pokus získá bod pro své družstvo. 

 
o Švihadlo   

▪ Počet přeskoků (3 pokusy) – nejlepší pokus získá bod pro své družstvo. 
Maximální počet je 100 přeskoků. Po dosažení 100 přeskoků získá dítě 
automatický bod.  
 

o Žebřík na koordinaci 
▪ 3 pokusy na lehké cvičení, které určí kapitán pořádajícího klubu, bude pro 

všechny stejné (chyba ve skoku = chybný pokus) – nejrychlejší čas získá 
bod pro své družstvo.  
 

- Hry (nasazení dle tabulky v příloze) 
 

o Přehazovaná   
▪ 2členné družstvo (počet dvojic dle počtu hráčů) 
▪ Hrajeme na MINITENIS kurt (včetně prvního hodu „servis“) 
▪ S červeným míčem 
▪ S míčem v ruce se nesmí běhat ani chodit 
▪ Hráči si mohou nahrávat 
▪ Maximální počet přihrávek dvojice = 3 
▪ Maximální počet dopadů mezi hody = 2 
▪ 1 set do 10 bodů / 9:9 rozhodující bod 
▪ Vítězná dvojice získá bod pro své družstvo   

 
o Vybíjená  

▪ 2x4členné družstvo  
▪ Klasická vybíjená na jednu polovinu velkého dvorce  
▪ S pěnovým míčem  
▪ Při každém vyřazeném hráči zmenšujeme pole hry o ¼ dvorce 
▪ S míčem se nesmí běhat ani chodit 
▪ Hráči si mohou nahrávat 
▪ Poslední dva hráči v poli získávají bod pro své družstvo (mohou být 2body 

pro jeden tým – pokud zůstanou hráči ze stejného družstva) 
 
 
 
 
 



 
o Štafety  

▪ 2 x 4členné družstvo  
▪ starty formou štafety z různých poloh na vzdálenost ½ velkého dvorce  

• Štafeta 1 - polohu startu vybere kapitán týmu A 

• Štafeta 2 - polohu startu vybere kapitán týmu B 
▪ Za každou výhru týmu 2 body 

 
 

13. Vyhlášení vítězů  
  

o Všichni účastníci získají stejnou cenu 
o Všechny týmy malý pohár 

 
 
 
Na stránkách SeTes budou zveřejněny fotky, soupisky a hodnocení akce. Cílem není najít vítěze, cílem je 
zaujmout co nejvíce dětí k našemu sportu.  
 
 

TERMÍNY: 

 

sobota 21. 05. 2022         NT 28. 05. 2022 

sobota 11. 06. 2022      NT 18. 06. 2022 

sobota 25.06. 2022   NT 02.07. 2022  

 

Krajské finále (místo 3.kola v případě vypsaného MČR)   

 
 
 


