
 

 

     
 

 
MONETA Akademické mistrovství České republiky 

mužů a žen s mezinárodní účastí 
 

Tenis – Ostrava 2020 
 

Turnaj je zařazen do letní termínové listiny ČTS kategorie B 
 

 
Pořadatel:  KTVS VŠB TU Ostrava a VSK VŠB - TU Ostrava 
 
Technické provedení:  Tenisový klub VSK VŠB -  TU Ostrava 
 
Místo soutěže:  Tenisový areál univerzitní campus VŠB - TU Ostrava 
 17 Listopadu 2172/15, 708 00, Ostrava – Poruba 
 
Termín soutěže: 1. 9. 2020 – 3. 9. 2020 (úterý až čtvrtek) 
 
Doprava: ČAUS proplatí dopravu dle Brožury SPVŠ 2020 (viz. kapitola 8). Ke 

stažení na: caus.cz/o_caus/ke-stazeni/spvs/. 
  

MHD: Tramvaj – z nádraží Ostrava Svinov do zastávka rektorát 
VŠB, Ostrava – Poruba 

 Autem: Pro osobní vozy parking u haly. 
 
Vedoucí činovníci:  Ředitel soutěže: Mgr. Jaroslav Stolařík, tel.: 725 258 499 
 Hlavní rozhodčí: Radovan Bena 
 
Závodní kancelář: Tenisová víceúčelová sportovní hala VŠB - TU Ostrava, campus 

VŠB, /vedle tenisových kurtů/ 
 
Prezence: Vestibul tenisové sportovní haly 
 
Startovné: Hráči neplatí startovné, hradí ho ČAUS. 
 
Ubytování:  Ubytování bude zajištěno v areálu kolejí VŠB – TUO. Pořadatel 

(ČAUS) hradí ubytování na max. 2 noci.  
 
Stravování:  Základní občerstvení bude zajištěno. 
 
Systém soutěže: Dvouhra mužů a žen, čtyřhra mužů a žen. 
 Vyřazovací systém na jednu porážku. 
 

https://caus.cz/o_caus/ke-stazeni/spvs/


 

 

Časový program: úterý 1. 9. 2020 
 08:00 – 09:00 prezence M 
 09:00 – 09:30 losování turnaje M 
 09:30 – 21:00 dvouhra, čtyřhra M 
 

13:00 – 14:00 prezence Ž 
14:00 – 14:30 losování turnaje Ž 
14:30 – 21:00 dvouhra, čtyřhra Ž 

  
 středa 2. 9. 2020 
 09:00 – 21:00 pokračování soutěží 
 
 čtvrtek 3. 9. 2020 
 09:00 – 21:00 ukončení soutěží, vyhlášení vítězů 
 
Předpis: Startují studenti českých vysokých a vyšších odborných škol, dále 

mohou startovat studenti zahraničních vysokých škol mající 
občanství ČR. 

 
U všech startujících včetně zahraničních studentů studujících v ČR je 
vyžadována registrace u ČTS. Registraci je možno provést i při prezentaci 
k turnaji. 
 
Hraje se podle pravidel tenisu, Soutěžního řádu a propozic tohoto turnaje. 
Hraje se s míči Wilson, které dodá pořadatel. Hraje se na dvě vítězné sady. 
 
Za stavu 6:6 se hraje zkrácená hra (tie-break). Do soutěže bude přijato 32 mužů a 24 
žen podle data přihlášení a umístění na žebříčku. 
 
Turnaj bude probíhat na 4 antukových kurtech. 

 
Vyhlášení vítězů:  Vítězové budou odměněni medailemi. Vítěz v jednotlivé soutěži získá 

titul Akademický mistr ČR 2020, první tři v soutěži obdrží diplomy. 
 
Námitky:  Do 15 minut od skončení utkání řediteli soutěže s vkladem 100 Kč. 
  
Upozornění: Studenti se musí přihlásit k soutěži prostřednictvím webových stránek 

Českého tenisového svazu (přihlášky na turnaje). Při prezentaci musí být 
hráčem předložen platný studentský průkaz. Včetně studentů 1 ročníků 
VŠ a VOŠ. 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jaroslav Stolařík 
ředitel soutěže 

předseda sport. komise ČAUS Tenis 

doc.RNDr. Irena Durdová, Ph.D. 
vedoucí katedry TV a sportu  

VŠB – TU Ostrava 
 


