Prováděcí předpis 2020/2 – Dočasné úpravy
sportovně technických předpisů tenisu – léto 2020
I. SOUTĚŽE DRUŽSTEV – 2. Liga a oblasti
2. liga dospělých a nejvyšší oblastní soutěže všech kategorií (vyjma mini a babytenisu) se
hrají zkrácenou formou na tři kola (vyřazovací způsob o všechna umístění). Oblastní
tenisové svazy pro své ostatní soutěže nemusí tento způsob dodržet nebo jej mohou
upravit.

II. MISTROVSTVÍ ČR jednotlivců
Ve všech žebříčkových kategoriích se snižuje počet startujících na 32 hráčů a hráček a
mění se postupový klíč.
Na MČR postupuje:
10 nejlepších hráčů z přihlášených podle
žebříčku
16 hráčů podle
nominací oblastních svazů
a) jeden
hráč podle žebříčku a přihlášek
b) jeden
hráč podle nominace oblastního svazu
2 hráči – finalisté
dle MČR nižší věkové kategorie
4 hráči na volné
karty (3 ČTS + 1 pořadatel)

III. ZPŮSOB HRY
Je povoleno i ve dvouhře hrát na místo 3. sady super tie break – musí být uvedeno v rozpise
soutěže.

IV.

MISTROVSTVÍ ČR jednotlivců v BABYTENISU

Snižuje se počet startujících na 32 a mění se postupový klíč a hrací systém
změna hracího systému na 8 skupin po 4 hráčích, dva postupují do play
off, dva hrají útěchu startuje 24 hráčů podle nominací oblastí – každá oblast má zajištěna
3 místa podle vlastní nominace, 8 volných karet /4 ČTS, 2 finalisté MČR družstev babytenisu
(po jedné) + 2 pořadatel/

V. TURNAJE třídy A
Snižuje se počet účastníků na 16 v kvalifikaci (4 postupující) a 32 v hlavní soutěži

VI. TURNAJE třídy B
Snižuje se počet účastníků na 32 v hlavní soutěži, kde je již vypsána kvalifikace, tak pro 16
účastníků

VII. LETNÍ OBLASTNÍ PŘEBORY JEDNOTLIVCŮ
Květnový termín 23. – 24. 5. byl zrušen, červnový termín 13. – 14. 6. zůstává v platnosti.
Oblastní svazy mohou stanovit termíny jiné, přebory nejsou kvalifikací pro MČR, pokud
příslušný oblastní svaz nerozhodne jinak.

VII. UPOZORNĚNÍ
Pořadatelé všech akcí jsou povinni důsledně dbát na dodržování všech nařízení a

hygienických opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, vydaná v důsledku
koronavirové pandemie.
V Praze 28. 4. 2020
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