TENIS
Pořadatel:
Termín konání:

Místo konání:
Prezentace:
Ředitel závodů:
Věkové kategorie:

Počty účastníků:
Vrchní rozhodčí:
Soutěže:
Míče:
Povrch:
Kancelář turnaje:
Pravidla:
Systém:
Hrací doba:
Zdravotní zabezpečení:
Protesty:
Další ustanovení:

Zvláštní ustanovení:
Bodování:

Z pověření Jihomoravského tenisového svazu technicky zajišťuje TK Agrofert
Prostějov
středa 22. 6. 2011
čtvrtek 23. 6. 2011
pátek 24. 6. 2011
sobota 25. 6. 2011
Tenisové dvorce TK Agrofert Prostějov
Tenisové dvorce starý areál
středa 22. června 2011 v 8:00 hodin.
Petra Píchalová-Langrová (608747147)
Mladší žáci:
roč.2001 – 1999
Mladší žákyně: roč. 2001 – 1999
Starší žáci:
roč. 1998 – 1997
Starší žákyně:
roč. 1998 – 1997
Maximální počet účastníků v krajském družstvu je 8 (v každé kategorii max. 2)
a 2 členové vedení.
Ing. Petr Flašar, druhý bude určen dodatečně
Dvouhra a čtyřhra všech kategorií (dvouhra 28 hráčů, čtyřhra 14 párů)
Wilson
Antuka
V místě areálu TK Agrofert Prostějov.
Hraje se dle platných pravidel tenisu, soutěžního řádu a tohoto předpisu.
Vyřazovacím způsobem na dvě vítězné sady, za stavu 6:6 tie-break. Kromě
finálového zápasu o 1.-2. místo se uskuteční též zápas o 3.-4. místo.
Určí vrchní rozhodčí.
Na místě.
Podávají se v souladu s platným SŘT.
Rozlosování turnaje v tenise bude provedeno dne 21.6 v 17 hod v hotelu TENIS
CLUB v Prostějově. Hráči budou nasazeni podle platných žebříčků a vylosováni
tak, že zástupci stejných krajů budou v opačných polovinách hracích plánů.
Jednotlivé zápasy se budou hrát podle manuálu Hra bez rozhodčího až do
čtvrtfinále. Od semifinále budou zápasy řídit delegovaní rozhodčí.
Účastníci startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nepřebírá zodpovědnost za
případnou zdravotní či majetkovou újmu žádného účastníka.
V hodnocení krajských výprav (neoficiálním) získávají první 4 hráči resp. páry
v každé kategorii body následovně: 7 - 5 - 4 - 3

Časový rozpis:
středa 22.6. 2011
8 – 20 hod dívky a chlapci
čtvrtek 23.6. 2011
8 – 20 hod dívky a chlapci
pátek 24.6. 2011
8 – 20 hod dívky a chlapci
sobota 25.6. 2011
8 – 14 hod dívky a chlapci
Hrací doba může být pozměněna tak, aby byly zajištěny regulérní podmínky soutěže.

