
Středočeský tenisový svaz
Rozpis mistrovských soutěží v kategorii babytenis - děti 2020

MEMORIÁL ZDEŇKA KOCMANA

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

Systém soutěže, pravidla:
Celkově startuje 59 družstev, která byla rozdělena územně do čtrnácti skupin A - N po 4 a 5 účastnících. Ve skupinách 

se čtyřčlenná družstva dětí (nar. 2011 a mladší, chlapci, dívky společně) střetnou každé s každým podle Bergerových tabulek           
na jedno utkání. Každé utkání ve skupinách 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 každém utkání v pořadí podle 
schválené soupisky. 

Soupiska platí pro celou soutěž a pořadí hráčů na ní musí být dodrženo ve všech utkáních. Pořadí hráčů pro čtyřhry je 
libovolné. Soupisky vyplní vedoucí družstev nejpozději do 24. 5. 2020 24:00 v Informačním systému ČTS. Všechny děti tedy 
musí být nejprve v systému zaregistrovány nebo mít povolené hostování a musí mít uhrazen poplatek ve výši 200,- Kč (pokyny 
na www.cztenis.cz). V jednom utkání mohou nastoupit maximálně tři hostující hráči. Soupiska může být v průběhu soutěže 
doplňována o další hráče, ale jen na poslední místa a nejpozději do 14. 6. 2020. V průběhu dvouher  může být jeden hráč nebo 
hráčka vystřídán. Jeden hráč nesmí v průběhu soutěžního ročníku nastoupit v oblastní soutěži za dvě družstva to ani ze stejného 
klubu. Případná sehrání utkání mimo stanovené termíny je nutno označit v IS ČTS nebo ohlásit mailem vedoucímu soutěže. 
Výsledky utkání vyplní vedoucí družstev přímo do Informačního systému ČTS nejpozději 24 hodin po utkání. Všechna 
utkání musí být sehrána nejpozději ve stanoveném náhradním termínu. V IS musí být zaznamenány i všechny dohody o 
změně termínu nebo nedohrání utkání.

 
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. 

Vítězové všech čtrnácti skupin postupují do osmifinále, které se hraje na jeden zápas podle rozlosování. 
Vítězové osmifinálových utkání postupují do čtvrtfinále. Do finálové části, ve které budou startovat čtyři družstva, 

postupují 3 vítězové čtvrtfinále a jeden tým, který po odehrání osmifinále obdrží od StčTS volnou kartu. Finálový turnaj se již 
hraje dle pravidel ČTS pouze na 6 zápasů (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 1. čtyřhra, 2. čtyřhra) a na jeho pořadatelství je vypsáno výběrové 
řízení s uzávěrkou po dohrání osmifinále. 

Rozdělení družstev do skupin:
Je zveřejněno v Informačním systému ČTS a v příloze rozpisu. 

Termíny utkání  
Skupiny A, I, K ostatní skupiny

1. kolo sobota    30. 5. 2020  14:00   (NT do 7. 6. 2020) 4 - 2 5 – 1
2. kolo sobota      6. 6. 2020 14:00   (NT do 14. 6. 2020) 2 - 3 1 – 4  2 – 4 3 - 1
3. kolo sobota    13. 6. 2020 14:00   (NT do 21. 6. 2020) 3 - 1 4 – 5 4 – 3 1 - 2
4. kolo sobota    20. 6. 2020 14:00   (NT do 28. 6. 2020) 5 - 3 1 – 2 1 – 4 2 - 3
5. kolo sobota    27. 6. 2020 14:00   (NT do 5. 7. 2020) 2 - 5 3 – 4

____________________________________________________________________________________________________



OSMIFINÁLE  sobota 22. srpna 2020 10:00 (NT neděle 23. srpna 2020, 10:00)

OF I vítěz A – vítěz B OF V vítěz I – vítěz J
OF II vítěz C – vítěz D OF VI vítěz K – vítěz L
OF III vítěz E – vítěz F OF VII vítěz M – vítěz N
OF IV vítěz G – vítěz H

ČTVRTFINÁLE  sobota 29. srpna 2020 10:00 (NT neděle 30. srpna 2020, 10:00)

Bude rozlosováno v pondělí 24. srpna 2020 v 11:00 na sekretariátu StčTS.

FINÁLOVÁ ČÁST sobota 5. září 2020 od 10:00 hodin   -  dvorce dle výběrového řízení 
s uzávěrkou 23. 8. 2020  na mailové adrese stredocesky@cztenis.cz (min. 4 dvorce)

10:00 semifinále

13:30 finále a utkání o 3. místo

Postup: Vítězné družstvo postupuje na finálový turnaj MČR družstev v babytenisu  11. – 13. 9. 2020 
v Prostějově  (startuje 12 družstev) a obdrží na tuto akci od StčTS dotaci 10.000,- Kč. 
Lokomotiva Zdice má na základě loňských výsledků zajištěn přímý postup. 

V Praze 29. 4. 2020     Leoš Fiala - předseda StčTS


