18. České akademické hry Brno 2019
23. – 28. června 2019

TENIS
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit

Ředitel soutěže:

Mgr. Ladislav Hajnovič, Hajnovic.L@seznam.cz, tel.: 607 621 367

Termín soutěže:

24. - 26. 6. 2019

Místo konání:

Bystrcký TK Ingstav Brno, Jakuba Obrovského 2, Brno

Všeobecná ustanovení:
Přihlášky:

Hráči se musí přihlásit dvakrát.
Jednou na tenisové stránky ČTS a jednou je musí škola přihlásit na
stránkách Českých akademických her.
Účastníci musí být registrovaní ČTS. Neregistrovaní hráči mohou
startovat při zaplacení kauce 500kč ČTS.

Startují:

Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o studiu a
absolventi z roku 2019

Doprava:

Na náklady vysílající vysoké školy

Poskytnuté náhrady: Ubytování 1 noc + snídaně / 1 sport a pitný režim v den soutěže
Závodní kancelář:

V místě konání soutěže

Prezence:

9:00 – 9:30. Všichni hráči se při prezenci musí prokázat platným
průkazem studenta a registračním průkazem ČTS

Losování:

Do herního systému budou nasazeni hráči podle umístění v platném
aktuálním žebříčku ČTS. K nasazeným hráčům budou dolosováni
ostatní hráči do 30 minut po prezenci

Tituly:

Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR v tenise pro rok 2019“

Technická ustanovení:
Předpis:

Hraje se podle upraveného znění soutěžního řádu Českého tenisového
svazu platného od 1.10.2007 a všech jeho pozdějších dodatků, platných
pravidel tenisu a ustanovení tohoto rozpisu. Hráči se řídí pokyny
rozhodčích a řádem tenisového klubu

Systém soutěže:

Dvouhra a čtyřhra, muži a ženy . Startuje maximálně 32 (24) mužů a 24
(16) žen. Pro start ve čtyřhrách je podmínkou start ve dvouhrách

Hraje se vyřazovacím systémem na jednu porážku. Všechny zápasy na dvě vítězné sady,
systém tie – break při stavu 6:6. O 3. místo se nehraje
Námitky a odvolání: Podle soutěžního řádu ČTS
Hodnocení soutěže: První 3 v soutěži obdrží medaile a diplomy
Vyhlášení vítězů:

Po skončení soutěže na místě

Časový harmonogram:
Pondělí 24. 6. 2019
09:00 – 09:30 prezence závodníků muži
09:30 – 09:45 losování
10:00 zahájení soutěže
11:00 - 11:30 prezence závodníků ženy
11:30 - 12:00 losování
12:00 zahájení soutěže
Úterý 25. 6. 2019
09:00 pokračování soutěže
Středa 26. 6. 2019
09:00 boje o umístění, finálové zápasy

Další informace: turnaj je zařazen v letní termínové listině ČTS a body jsou započítávány do
žebříčků
Různé: Hraje se míči Wilson US Open

Mgr. Ladislav Hajnovič

Mgr. Jaroslav Stolařík

ředitel závodu

předseda sport. komise ČAUS

