Prováděcí předpis 2020/3 – Dočasné úpravy
sportovně technických předpisů tenisu – léto 2020
Tento předpis vstupuje v platnost dne 30. 6. 2020 a od stejného data nahrazuje
Prováděcí předpis 2020/2 ze dne 28. 4. 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 mládeže
Ve všech žebříčkových kategoriích mládeže startuje na MČR jednotlivců 48 hráčů a
hráček.
Mění se postupový klíč.
Na MČR postupuje: 24
hráčů (1. až 24. místo na redukovaném
CŽ),
neobsazená místa přecházejí na volné
karty ČTS
8
hráčů podle cž – z každé oblasti po
jednom
8
hráčů podle nominací oblastních
svazů
- každá oblast po jednom
2
hráči – finalisté dle MČR nižší věkové
kategorie
(v kategorii ml. žactva 2 hráči nar. 2010
dle CŽ zima)
6
hráčů na volné karty (4 ČTS + 2
pořadatel)

III. ZPŮSOB HRY na akcích zařazených do LTL 2020
Dospělí i mládež: Je povoleno i ve dvouhře hrát na místo 3. sady super tie break –
pravidlo však musí být uvedeno v rozpise soutěž, zveřejněném v IS ČTS .

Mládež: Ve dvouhře i čtyřhře se uplatňuje pravidlo „NO LET“ (bez teče u podání).
Ve čtyřhře se hraje podle pravidla „NO AD“ (bez výhod). Výjimky z těchto
pravidel musí být uvedeny v rozpisech soutěží, zveřejněných v IS ČTS.

IV.

MISTROVSTVÍ ČR jednotlivců v BABYTENISU

Snižuje se počet startujících na 32 hráčů a hráček, 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. UPOZORNĚNÍ
Pořadatelé všech akcí jsou povinni důsledně dbát na dodržování všech nařízení a
hygienických opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, vydaná v souvislosti
s nákazou COVID 19.
V Praze 2. 6. 2020

Leoš Fiala, STÚ ČTS

