
	

R O Z P I S 
21. ročníku 

 
MISTROVSTVÍ UNITOP ČR 2019 V TENISU 

 
Ředitel mistrovství:     Mgr. Dušan Kozár     
Hlavní rozhodčí:                                  Bc. Jan Ségl    
Tajemník mistrovství:    Mgr. Zdeněk Mariánek 
   
I. Všeobecná ustanovení 
 
Pořadatel:   UNITOP ČR ve spolupráci s SKP Stromovka –	Praha, z. s. 

Technické zajištění:  SKP Stromovka – Praha, z. s. 

Datum konání.  22. a 23. června 2019 
Místo konání: tenisové kurty OLYMP CENTRUM SPORTU MV, 

Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7 
 
Podmínky účasti: Dle soutěžního řádu UNITOP ČR je tenisový turnaj 

Mistrovství UNITOP ČR otevřenou akcí pro příslušníky 
PČR, příslušníky HZS ČR, zaměstnance PČR a MV, 
strážníky Městské policie a členy SKP/PSK. 

 Rozhodčí neprovádí kontrolu zdravotní způsobilosti hráčů. 
Za způsobilost ke startu po zdravotní stránce zodpovídá 
každý hráč sám. 

 
Přihlášky: do 10. června 2019  na adresu:  
 Mgr. Zdeněk Mariánek  

e-mail: zmarianek@seznam.cz, 
do přihlášky uveďte hodnost, titul, jméno a příjmení, 
datum narození a organizaci, kterou reprezentujete 

 
Informace: Bc. Jan Ségl – mobil: 731 677 949 
                                           Mgr. Zdeněk Mariánek – mob. 734 696 659 
 
Hřiště: antukové dvorce 
 
Stravování: na vlastní náklady a možností využití Restaurace Sparta 
 
Ubytování: na vlastní náklady bude zajištěno pouze pro postupující 

do závěrečných kol (semifinálová a finálová utkání) – 
cena ubytování 76,- Kč/den/osoba 

 
Doprava: na vlastní náklady, pořadatel ji nezajišťuje 
 
 
 



	

 
 
II. Technická ustanovení 
 
Předpis: Hraje se podle pravidel upraveného znění soutěžního 

řádu ČTS platného od 1. 12. 1999, platných pravidel 
tenisu a ustanovení tohoto rozpisu. 

 
Poznámka: Hra je povolena jen v obuvi pro antukové dvorce. 
 
Disciplíny: dvouhra mužů a žen 
 
Kategorie: muži: I. kat. do 40 let (nar. 1979 a mladší) 
          II. kat. od 41 do 55 let (nar. 1978 – 1964)  

III. kat. 56 let a starší (nar. 1963 a starší) 
 ženy: bez věkového omezení 

 
Pořadatel si vymiňuje možnost slučování kategorií, jestliže  
se ve druhé nebo třetí kategorii mužů  nesejde alespoň 8 
hráčů. 

 
Systém soutěže: bude upřesněn při zahájení turnaje. 
 
Míče: dodá pořadatel 
 
Rozhodčí: Hráči si rozhodují utkáni sami. Spory rozhoduje hlavní 

rozhodčí. 
 
III. Závěrečná ustanovení 
 
Hodnocení: hráči a hráčky na 1. – 3. místě obdrží medaile a diplomy. 
 
Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po skončení 

zápasu. O protestu rozhoduje jury složená z hlavního 
rozhodčího, ředitele mistrovství a zástupce pořadatele – 
SKP Stromovka-Praha, z. s. Jejich rozhodnutí je konečné.  

 
Upozornění: Na výsledky dosažené při turnaji se bude přihlížet 

při nominaci hráčů – reprezentantů PČR na přátelské 
tenisové utkání policistů ČR a SR (září 2019) 

 
IV. Časový pořad 
22. 6. 2019 do 9.00 hod.   prezence 

od 9.00 hod.   losování 
od 9.30 hod.   zahájení turnaje 

23. 6. 2019   od 8.30 hod.   semifinálové a finálové zápasy 
                                    cca 14.00 hod.  ukončení turnaje 
 


