
Okresní přebory 2015 -  konané v Krnově. 
 

Kategorie: starší žáci 
 
Datum konání:  18. – 20.4.2015 

Místo konání: tenisové kurty TK Krnov 

Pořadatel: TK Krnov, Smetanův okruh 13 a, Krnov 794 01 

Přihlášky: nejpozději do 17.4.2015 přes IS nebo ředitele turnaje p. Šuláka J. - 605 521 927, sulak@spcnet.cz 

 

Pzentace a losování proběhne na kurtech TK Krnov 18.4.2015 do 8.30  

Vklad 200 Kč na hráče pro všechny kategorie. V případě startu ve více kategoriích platí hráč vklad pouze 

jednou. Vklady použije pořadatel pro úhradu provozních nákladů spojených s pořádáním přeboru. 

 

Tenisové míče WILSON US OPEN budou dodány ke všem zápasům dvouher po třech kusech.  

Ve čtyřhře budou nové míče na utkání SF a Finále. 
 

Technická ustanovení: 

Způsob hry dle čl. 20 SŘT, všechny zápasy se hrají na dvě vítězné sady ze tří. Je –li v kterékoliv sadě dvouher 

stav her 6:6, hraje se třináctá hra v této sadě podle pravidel tie-break, jako rozhodující hra v této sadě. Ve čtyřhře 

se hraje třetí rozhodující set jako královský tie-break (do 10 bodů). 

Vypsané disciplíny jsou dvouhra a čtyřhra. 

Rozpis hrací doby určí pořadatel. 

 

Kategorie: mladší žáci a dorostenci 
 

Datum konání:  25. – 27.4.2015 

Místo konání: tenisové kurty TK Krnov 

Pořadatel: TK Krnov, Smetanův okruh 13 a, Krnov 794 01 

Přihlášky: nejpozději do 24.4.2015 přes IS nebo ředitele turnaje Mgr. Zatloukala Zdeňka – 734324465, 
zz@spcnet.cz 

 

Pzentace a losování proběhne na kurtech TK Krnov 25.4.2015 do 8.30 (dorostenci do 10.30). 
Vklad 200 Kč na hráče pro všechny kategorie. V případě startu ve více kategoriích platí hráč vklad pouze 

jednou. Vklady použije pořadatel pro úhradu provozních nákladů spojených s pořádáním přeboru. 

 

Tenisové míče WILSON US OPEN budou dodány ke všem zápasům dvouher po třech kusech.  

Ve čtyřhře budou nové míče na utkání SF a Finále. 

 

Technická ustanovení: 

Způsob hry dle čl. 20 SŘT, všechny zápasy se hrají na dvě vítězné sady ze tří. Je –li v kterékoliv sadě dvouher 

stav her 6:6, hraje se třináctá hra v této sadě podle pravidel tie-break, jako rozhodující hra v této sadě. Ve čtyřhře 

se hraje třetí rozhodující set jako královský tie-break (do 10 bodů). 

Vypsané disciplíny jsou dvouhra a čtyřhra. 
Rozpis hrací doby určí pořadatel. 

 

Všechny kategorie jsou OPEN – otevřeny pro hráče i z jiných okresů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Okresní přebory 2015-konané v Bruntále. 
 

 

Kategorie: starší žákyně 
 

Datum konání:  18. – 20.4.2015 

Místo konání: tenisové kurty TK Bruntál 
Pořadatel: Tenisový klub Bruntál o.s., Mlýnská 8, Bruntál 792 01 

Přihlášky: nejpozději do 17.4.2015 přes IS nebo ředitele turnaje Mgr. Novotného Petra – 723765489, 

novotnypetrmgr@seznam.cz 

 

Pzentace a losování proběhne na kurtech TK Krnov 18.4.2015 do 8.30  

Vklad 200 Kč na hráče pro všechny kategorie. V případě startu ve více kategoriích platí hráč vklad pouze 

jednou.  

 

Vklady použije pořadatel pro úhradu provozních nákladů spojených s pořádáním přeboru. 

 

Tenisové míče WILSON US OPEN budou dodány ke všem zápasům dvouher po třech kusech.  
Ve čtyřhře budou nové míče na utkání SF a Finále. 

 

Technická ustanovení: 

Způsob hry dle čl. 20 SŘT, všechny zápasy se hrají na dvě vítězné sady ze tří. Je –li v kterékoliv sadě dvouher 

stav her 6:6, hraje se třináctá hra v této sadě podle pravidel tie-break, jako rozhodující hra v této sadě. Ve čtyřhře 

se hraje třetí rozhodující set jako královský tie-break (do 10 bodů). 

Vypsané disciplíny jsou dvouhra a čtyřhra. 

 

Rozpis hrací doby určí pořadatel. 

 

 

Kategorie: mladší žákyně a dorostenky 
 

Datum konání:  25. – 27.4.2015 

Místo konání: tenisové kurty TK Bruntál 

Pořadatel: Tenisový klub Bruntál o.s., Mlýnská 8, Bruntál 792 01 

Přihlášky: nejpozději do 24.4.2015 přes IS nebo ředitele turnaje Mgr. Novotného Petra – 723765489, 

novotnypetrmgr@seznam.cz 

 
Pzentace a losování proběhne na kurtech TK Krnov 25.4.2015 do 8.30 (dorostenky do 10.30). 

Vklad 200 Kč na hráče pro všechny kategorie. V případě startu ve více kategoriích platí hráč vklad pouze 

jednou. Vklady použije pořadatel pro úhradu provozních nákladů spojených s pořádáním přeboru. 

 

Tenisové míče WILSON US OPEN budou dodány ke všem zápasům dvouher po třech kusech.  

Ve čtyřhře budou nové míče na utkání SF a Finále. 

 

Technická ustanovení: 

Způsob hry dle čl. 20 SŘT, všechny zápasy se hrají na dvě vítězné sady ze tří. Je –li v kterékoliv sadě dvouher 

stav her 6:6, hraje se třináctá hra v této sadě podle pravidel tie-break, jako rozhodující hra v této sadě. Ve čtyřhře 

se hraje třetí rozhodující set jako královský tie-break (do 10 bodů). 
Vypsané disciplíny jsou dvouhra a čtyřhra. 

 

Rozpis hrací doby určí pořadatel. 

 

Všechny kategorie jsou OPEN – otevřeny pro hráče i z jiných okresů. 

 


