TENIS
Datum konání:

24. 6. 2019 – 27. 6. 2019

Spolupořadatel

Liberecký tenisový klub a ČLTK Bižuterie Jablonec n. N.

Místo konání:

Liberecký tenisový klub
Fibichova 1377/8, Liberec I – Staré Město
ČLTK Bižuterie Jablonec n. N.
U Tenisu 3859/214, Proseč nad Nisou, Jablonec n. N.

Vypsané soutěže:

Dvouhra mladších žáků (28 hráčů)
Čtyřhra mladších žáků (14 párů)
Dvouhra starších žáků (28 hráčů)
Čtyřhra starších žáků (14 párů)
Dvouhra mladších žákyň (28 hráček)
Čtyřhra mladších žákyň (14 párů)
Dvouhra starších žákyň (28 hráček)
Čtyřhra starších žákyň (14 párů)

Vedení turnaje:

LTK Liberec:
Ředitel turnaje: Tomáš Trsek
Zástupce ředitele: David Prokop
Vrchní rozhodčí: Milan Kouřil
Zástupce vrchního rozhodčího: Marcela Vojtíšková

TENIS
Vedení turnaje

ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou
Ředitel turnaje: Miloslav Hajátko
Zástupce ředitele: Dušan Hajátko
Vrchní rozhodčí: Jaroslav Chmelík
Zástupce vrchního rozhodčího: Michaela Munzarová

Závodní kancelář:

LTK Liberec – mladší žactvo
ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou – starší žactvo

Věkové kategorie:

mladší žactvo – ročníky 2007 – 2009
starší žactvo – ročníky 2005 – 2006

Počet účastníků:

Maximální počet hráčů v krajském družstvu je 4 chlapci + 1 trenér, 4
dívky + 1 trenér.

Časový program:

24. 6. 2019 – 27. 6. 2019
Po 8.30 – 20.00 hod.
1. kolo dvouher
2. kolo dvouher
Út 8.30 – 20.00 hod.
čtvrtfinále dvouher
1. kolo čtyřher
2. kolo čtyřher
St 8.30 – 20.00 hod.
semifinále dvouher
semifinále čtyřher

TENIS
Časový program:

Čt 9.00 – 15.00 hod.
finále dvouhry
finále čtyřhry
zápas o 3. místo dvouhry
zápas o 3. místo čtyřhry

Prezence:

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

Losování:

Proběhne v neděli 23. 6. na schůzi vedoucích tenisových výprav (cca
20:30)

Systém soutěže:

Dvouhra: vylučovacím způsobem na dvě vítězné sady, tie-break ve
všech sadách
Čtyřhra: vylučovacím způsobem na dvě vítězné sady, tie-break
v prvních dvou sadách, Supertiebreak do 10 bodů za stavu 1:1 na
sety, systém no-ad

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.

Povinnosti hráčů:

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

Rozhodčí:

Po celou dobu trvání turnaje bude přítomen kvalifikovaný vrchní
rozhodčí. Zápasy dvouher budou řídit hlavní rozhodčí. Zápasy čtyřhry
budou řídit rozhodčí Stand-by.

Míče:

Wilson US Open

Hrací doba:

Určí vrchní rozhodčí

