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HRY VIII. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2017

Tenis
1

Spolupořadatel:

TC Brno

2

Místo konání:

Tenisové dvorce TC Brno, Královo Pole, Herčíkova 19b
Tenisové dvorce Start Brno, Lesná, Loosova 1c

3

Časový rozpis:

l. den NE 25.6. (8:30 – 20:00)

1. kolo dvouher

2. den PO 26.6. (8:30 – 20:00)

2. kolo dvouher
l. kolo čtyřher
2. kolo čtyřher

3. den ÚT 27.6. (8:30 – 20:00)

čtvrtfinále dvouher
semifinále dvouher
semifinále čtyřher

4. den. ST 28.6. (9:00 – 15:00)

finále dvouher
finále čtyřher
zápasy o 3. místa dvouher
zápasy o 3. místa čtyřher

4

Věkové kategorie:

Mladší žactvo - ročníky 2005-2007
Starší žactvo - ročníky 2003-2004

5

Vypsané soutěže:

Dvouhra ml. žáků (28 hráčů) čtyřhra ml. žáků (14 párů)
Dvouhra st. žáků (28 hráčů) čtyřhra st. žáků (14 párů)
Dvouhra ml. žákyň (28 hráček)
čtyřhra ml. žákyň (14 párů)
Dvouhra st. žákyň (28 hráček)
čtyřhra st. žákyň (14 párů)

6

Prezence:

Prezenci přítomných hráček a hráčů provedou vedoucí výprav
bezprostředně před losováním.

7

Losování:

Proběhne sobotu 24.6. na schůzi vedoucích tenisových výprav
v Olympijském domě po slavnostním zahájení (cca 20:30).

8

Systém soutěže:

Dvouhra:

vylučovacím způsobemna dvě vítězné sady,
tie-break ve všech sadách

Čtyřhra:

vylučovacím způsobem na dvě vítězné sady, tiebreak v prvních dvou sadách, supertiebreak do 10
bodů za stavu 1:1 na sety, systém no-ad

9

Předpis soutěže:

Hraje se podle platných pravidel tenisu, soutěžního řádu tohoto
rozpisu. Hráči budou nasazeni podle platných žebříčků a
vylosováni tak, že zástupci krajů budou v opačných polovinách
hracího plánu.

10

Závodní kancelář:

TC Brno, Královo Pole, Herčíkova 19b
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11

Vedení turnaje:

Ředitel turnaje: Ing. Petr Šafránek
Zástupce ředitele: Mgr. Martina Šafránková
Vrchní rozhodčí: Ing.. Štěpán Šafránek
Zástupce vrchního rozhodčího: Mgr. Oldřich Volejník

12
Povinnosti hráčů:
vedení turnaje.

Zúčastnit se dvouhry i čtyřhry, být po celou dobu k dispozici

13

Rozhodčí:

Po celou dobu trvání turnaje bude přítomen kvalifikovaný vrchní
rozhodčí. Jednotlivé zápasy se budou hrát podle manuálu hry
bez rozhodčího.

14

Míče:

Wilson US Open

15

Hrací doba:

Určí vrchní rozhodčí.

