
Středočeský tenisový svaz
mistrovské soutěže v kategorii minitenis a babytenis 2020

MEMORIÁL ZDEŇKA KOCMANA
Vedoucí soutěže:

Leoš Fiala, StčTS,  Štvanice 38, 170 00 Praha 7, tel. 222 333 418, m. 777 922 395, leos.fiala@volny.cz 

Přihlášky
Nejpozději do pátku 3. 4. 2020 e-mailem na adresu vedoucího soutěže. Přihláška musí obsahovat jméno kapitána 
družstva se všemi kontaktními údaji, ale nemusí obsahovat soupisku družstva.

MINITENIS - Systém soutěže, pravidla:
Systém soutěže bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev - v první části skupinový, poté 

vyřazovací.Ve skupinách se tříčlenná družstva dětí (nar. 2013 a mladší, chlapci, dívky společně) střetnou každé 
s každým na jedno utkání. Jedno utkání se hraje na 9 zápasů v pořadí 1-1, 2-2, 3-3, 1-2, 2-3, 3-1, 1-3, 2-1, 3-2. Na 
čísla dosadí vedoucí družstev hráče v libovolném pořadí. V průběhu utkání může být jeden hráč nebo hráčka 
vystřídán. Do play off postupují z každé skupiny 3 nejlepší družstva.

Každý zápas se hraje podle pravidel minitenisu na dvě vítězné sady do 10 bodů, speciálními míčky na 
minitenis Wilson Starter Game Balls. StčTS zajistí pro každý klub míče na domácí utkání.

Pravidla minitenisu jsou zveřejněna na www.minitenis.cz Soupisky družstev vytvoří vedoucí družstev 
v Informačním systému ČTS nejpozději do 1. 5. 2020, 24:00. Každý hráč může v průběhu soutěže nastoupit 
pouze za jedno družstvo.  Každý hráč musí být do daného klubu řádně zaregistrován, nebo mít povoleno 
hostování – uzávěrka termínu na hostování je 10. března 2020.  Počet hostujících hráčů na soupisce není 
omezen, v jednom utkání mohou nastoupit nejvýše dva hostující hráči nebo hráčky. Soupiska družstva může 
být v průběhu soutěže doplněna o další hráče nejpozději však do 12. 6. 2020. O utkání se pořizuje zápis, který 
vedoucí domácího družstva vyplní v IS ČTS nejpozději do 24 hodin po skončení utkání. 

MINITENIS - Termíny utkání: neděle 14:00
Předpokládaný termín 1. kola je neděle 3. května 2020. Finálová část se uskuteční v neděli 30. srpna 2020.
Ve finálové části MČR 28. 9. 2020  na dvorcích TK Sparta Praha bude pod hlavičkou StčTS reprezentovat 
Středočeský kraj vítězné družstvo, které se může posílit o další hráče ze středočeských klubů. Družstvo obdrží od 
StčTS dar ve výši 8.000 na společné vybavení teplákovými soupravami.

BABYTENIS - Systém soutěže, pravidla:
Systém soutěže bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev - v první části skupinový, poté 

vyřazovací.Ve skupinách se čtyřčlenná družstva dětí (nar. 20011-2012, chlapci, dívky společně) střetnou každé 
s každým na jedno utkání podle rozlosování. Jedno utkání ve skupinách a čtvrtfinále se hraje na 10 zápasů v pořadí 
1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 1-2, 2-1, 3-4, 4-3, 1 čtyřhra, 2. čtyřhra. Každý zápas se hraje na jednu vítěznou sadu, za stavu 6:6 
tie - break. Pokud je shodný počet vyhraných sad  i her, rozhoduje o vítězi výsledek dvouhry prvních hráčů. Na čísla 
dosadí vedoucí družstev hráče v pořadí podle soupisky. 

Soupiska platí pro celou soutěž a pořadí hráčů na ní musí být dodrženo ve všech utkáních. Soupisky vyplní 
vedoucí družstev nejpozději do 1. 5. 2020, 24:00 v Informačním systému ČTS. Každý hráč musí být do daného 
klubu řádně zaregistrován, nebo mít povoleno hostování – uzávěrka termínu na hostování je 10. března 2020. 
Počet hostujících hráčů na soupisce není omezen, v jednom utkání mohou nastoupit nejvýše tři hostující 
hráči nebo hráčky. Soupiska může být v průběhu soutěže doplňována o další hráče, ale jen na poslední místa a 
nejpozději do 12. 6. 2020. V průběhu utkání může být jeden hráč nebo hráčka vystřídán. Jeden hráč nesmí 
v průběhu soutěžního ročníku nastoupit za dvě družstva to ani ze stejného klubu. Případná sehrání utkání mimo 
stanovené termíny je nutno ohlásit mailem vedoucímu soutěže. Výsledky utkání vyplňují vedoucí družstev přímo do 
Informačního systému ČTS stejně jako u ostatních soutěží mládeže.

 Soutěž se hraje speciálními míči na babytenis značky Wilson Starter Play Balls. Každý klub dodá 
k domácímu utkání minimálně 6 nových míčů. Nedohodnou-li se kapitáni jinak, hraje se každé utkání na dvou 
dvorcích současně. StčTS zajistí  pro každý startující klub míče na domácí zápasy. 

BABYTENIS - Termíny utkání: sobota 14:00
Předpokládaný termín 1. kola je sobota 2. května 2020. Finálová část se uskuteční v sobotu 29. srpna 2020.
Vítězné družstvo postupuje na Mistrovství ČR 11. - 13. 9. 2020 v Prostějově a získává podporu startu na MČR                       
ve výši 10.000 Kč. 9.3. 2020 StčTS   



  
                                                                                                                                                                                              

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH DRUŽSTEV –  k  24. 3. 2020

MINITENIS BABYTENIS

Lokomotiva Zdice A A, B
Slavoj Žiželice A, B
Tenis Vlašim A A
Sokol Říčany A
LTC Poděbrady A
TK Černošice A
TK Oáza Říčany A
TC Vitality Březnice A A
SK Tenis Kladno A A, B
TK Hořovice A A, B
Sport Eden Beroun A A
Roja Příbram A A, B, C
LTC Beroun A
TK Neridé A A
Sparta Kutná Hora A
TK Čelákovice A, B
TK Benešov A
TK Sportcentrum Mladá Boleslav A, B, C
Sokol Týnec nad Labem A
Sokol Dobřichovice A
SC Na Zámečku A
Wilson TC A
LTC Kolín A, B
Sokol Lety A A
Sokol Králův Dvůr A, B A
TC Úvaly A
TK Bohutín A A
Slavoj Český Brod A A, B
TK Mníšek A
Sk Talent 13 A A
Tenisek Buštěhrad A
SK Žalov A


