OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE V OLOMOUCKÉM KRAJI 2022
PROPOZICE
TENIS

Datum konání:

27. 6. – 30. 6. 2022

Organizátor:

TK AGROFERT Prostějov

Místo konání:

TK Prostějov, Za Velodromem 49a, 796 01 Prostějov

Disciplíny:

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)

Svazový koordinátor:

Jana Strnisková, jana.strniskova@cztenis.cz, 777 922 391

Ředitel závodu:

Ondřej Perůtka, 602876271, ondrej@perutka.net

Zástupce ředitele:

Ing. Ivo Šilhánek, 608 630 616, ivo.silhanek@volny.cz

Hlavní rozhodčí:

Ing. Petr Flašar

Zástupce hlavního rozhodčího: Jakub Kvapil
Kancelář závodu/ porady a losování: TK Prostějov, Za Velodromem 49a, 796 01 Prostějov
Soutěžní kategorie:

mladší žactvo ročníky 2010-2012
starší žactvo ročníky 2008-2009

Počet účastníků:

V každém krajském družstvu 4 chlapci + 1 trenér a 4 dívky + 1 trenér, celkem 10
osob za kraj

Podmínky závodů:

účastnit se mohou pouze závodníci nominovaní příslušným krajem dle místa
trvalého bydliště v termínu stanoveném pořadatelem

Prezentace:

Prezentaci přítomných hráček a hráčů provedou vedoucí výprav bezprostředně
před losováním

Losování:

Proběhne 26. 6. 2022 na schůzce vedoucích tenisových výprav před slavnostním
zahájením

Systém soutěže:

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

Předpis soutěže:

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

Časový rozpis:

27.6. 1. kolo dvouher
2. kolo dvouher
28.6. čtvrtfinále dvouher
1. kolo čtyřher
2. kolo čtyřher
29.6. semifinále dvouher
semifinále čtyřher
30.6. finále dvouher
finále čtyřher
zápasy o 3. místo dvouher
zápasy o 3. místo čtyřher

Akreditace sportovců:

prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému ODM do termínu
26. 5. 2022

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.
Jednotlivé zápasy se budou hrát podle manuálu hry bez rozhodčího

Míče:

Wilson US Open

Hrací doba:

Může být upravena vrchním rozhodčím

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení výsledků proběhne v areálu do 30 minut po skončení turnaje, předání
medailí a diplomů proběhne dle celkového programu ODM

Ceny:

soutěžící na 1. – 3. místě obdrží medaili a diplom
soutěžící na 4. – 6. místě obdrží diplom

Zdravotní zajištění:

po celou dobu závodů je zajištěna zdravotní služba

Schválil:
za Český tenisový svaz
Jana Strnisková
Svazový koordinátor
V Praze dne 11. 3. 2021

