
StčTS - ROZPIS  SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV 2019

A.  VŠEOBECNÁ   USTANOVENÍ

1. Vypsané soutěže
dospělí Středočeská divize 01 1 skupina  8 družstev
162 družstev I. třída 02, 03 2 skupiny po 8 družstvech

II. třída 04 – 07 4 skupiny po 8 družstvech
III. třída 08 – 114 skupiny po 8 družstvech
IV. třída 12 – 19 8 skupin po 8 družstvech

dorost O Pohár Prezidenta ČTS  20 1 skupina  8 družstev
81 družstev I. třída 21, 22 2 skupiny po 8 družstvech

II. třída 23, 24 2 skupiny po 8 družstvech
III. třída 25 – 29 5 skupin po 8 a 9 družstvech

starší žactvo O Pohár Prezidenta ČTS  30 1 skupina  8 družstev
80 družstev I. třída 31, 32 2 skupiny po 8 družstvech

II. třída 33 – 34 2 skupiny po 8 družstvech
III. třída 35 – 39 5 skupin po 8 družstvech

mladší žactvo O Pohár Prezidenta ČTS  40 1 skupina  8 družstev
85 družstev I. třída 41, 42 2 skupiny po 8 družstvech

II. třída 43, 44 2 skupiny po 8 družstvech
III. třída 45 – 50 6 skupin po 7 a 8 družstvech

2. Řízení soutěží
Výkonný výbor Středočeského tenisového svazu, Ostrov Štvanice 38, 170 00 Praha 7 
a Leoš Fiala, Štvanice 38, 170 00 Praha 7, tel. 777 922 395, 222 333 418                
e-mail: stredocesky@cztenis.cz nebo leos.fiala@volny.cz

3. Vedoucí soutěží 
František Vnouček, Komenského 201, 257 22 Čerčany
mob. 603 713 701, e-mail: vnouček.f@seznam.cz

4. Pořadatelé utkání
Družstva uvedená v rozpisech utkání na prvních místech.

5. Hospodářské podmínky                                                    
Všechna družstva startují na náklady svých klubů. 
Pořadatelé utkání dodají ke každému utkání stanovený počet a druh nových míčů:
Divize a I. třída dospělých a (Wilson US Open nebo Wilson Premier All Court) - 27 ks
II. a III. třída dospělých (Wilson US Open nebo Premier All Court) - 18 ks
IV. třída dospělých (Wilson US Open nebo Premier All Court) - 12 ks
Pohár Prezidenta ČTS dorostu (Wilson US Open) - 27 ks
I. třída dorostu, Pohár Prezidenta ČTS st. a ml. ž., I. třída st. ž. (Wilson US Open) - 18 ks 
I. třída ml. žactva,  II. a III. třída dorostu, II. třída st. a ml. žactva (Wilson US Open) - 12 ks
III. třída staršího a mladšího žactva (Wilson US Open) -   9 ks
Míče Wilson US Open  na soutěže mládeže zajistí pro kluby Středočeský tenisový svaz. Všechny 
soutěže je možné hrát pouze míči Wilson US Open opatřenými logem ČTS. 

6. Začátky utkání
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Úřední začátek všech utkání je stanoven na 9.00 hodin. V případě více utkání na dvorcích má 
pořadatel právo písemně ohlásit nejpozději 10 dnů předem hostujícímu družstvu a vedoucímu 
soutěže změnu hodiny zahájení utkání. Přednost mají  a) vyšší soutěž, b) starší věková kategorie.

7. Náhradní termíny
Pokud nedojde k dohodě kapitánů družstev, je pro každé kolo rozpisem stanoven náhradní termín. 
Odložená utkání musí být sehrána nebo dohrána ve stanoveném náhradním termínu, nejpozději však 
do 15 dnů od původního termínu utkání (článek 124 SŘT).
Stanovené náhradní termíny
dospělí a starší žactvo:
I - 5. 5. 2019, II – 12. 5., III – 26. 5., IV – 9. 6., V – 16. 6., VI – 23. 6., VII – 29. 6. 2019

dorost a mladší žactvo:
I - 4. 5. 2019, II – 11. 5., III – 25. 5., IV – 8. 6., V – 15. 6., VI – 22. 6., VII – 30. 6. 2019

8. Zadávání výsledků na internet
Kontaktní osoby domácích družstev jsou povinny vyplnit zápisy o utkání v Informačním systému
ČTS na internetových stránkách www.cztenis.cz nejpozději první pracovní den po skončení 
nebo přerušení utkání do 9.00 hodin. Kontaktní osoby hostujících družstev mají možnost 
nejpozději do 12.00 prvního pracovního dne potvrdit výsledky. Pokud tak neučiní, považují se 
výsledky z jejich strany za potvrzené. Schválení výsledků provádí vedoucí soutěží.

B. TECHNICKÁ   USTANOVENÍ
9. Způsob hry

Hraje se podle soutěžního řádu tenisu (dále jen SŘT) platného od 1. 10. 2007, platných tenisových 
pravidel a ustanovení tohoto rozpisu. Všechny soutěže se hrají v sestavách 4 muži a 2 ženy. 
Všechny zápasy dvouhry se hrají na dvě vítězné sady, tie break při stavu 6:6. Ve všech zápasech 
čtyřhry se hraje ve všech kategoriích na místo třetí sady tzv. „super tie-break“ do 10 bodů.

Ve všech soutěžích mládeže (dvouhra i čtyřhra) se hraje systémem „NO LET“ (při teči míče o 
síť při podání se pokračuje ve hře, podání se neopakuje). Při čtyřhře se navíc používá systém 
„NO AD“ (bez výhod – při shodě přijímající zvolí stranu a hraje se rozhodující bod).

10. Hodnocení výsledků
Výsledky se hodnotí podle článků 98 a 132-137 soutěžního řádu tenisu.

11. Hrací systém
Ve skupinách jednokolově každý s každým podle rozlosování. Pro všechny soutěže platí Bergerovy 
tabulky pro 8 (soutěž 25 pro 9) účastníků. Rozlosování všech tříd a skupin je v příloze.

12. Soupisky 
Pro sestavení soupisek, pořadí hráčů a dodatečné změny platí ustanovení článků 79-88 soutěžního 
řádu. Soupisky zadají kontaktní osoby klubů nejpozději do 15. 4. 2019 do Informačního systému 
ČTS na www.cztenis.cz Dodatečné změny na soupiskách je možno provádět pouze po telefonické 
nebo elektronické konzultaci s vedoucím soutěží Františkem Vnoučkem nebo Leošem Fialou. 
Za každou provedenou změnu je povinen klub řídícímu orgánu uhradit poplatek 100,- Kč, který se 
platí souhrnně po skončení soutěží. 
Změny na soupiskách lze provádět nejpozději do pátku 3. května 2019 12:00 hodin.

13. Počet hostujících a zahraničních hráčů
V každém utkání mohou nastoupit 3 hostující hráči. Využije-li družstvo startu jednoho zahraničního 
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hráče dle článku 85 SŘT, snižuje se počet povolených hostujících hráčů na dva. Příslušníci 
členských států Evropské unie nejsou považováni za zahraniční hráče.

14. Řízení utkání, zápis o utkání
Řízení utkání probíhá v souladu s ustanoveními článků 112-115 SŘT. Za zhotovení zápisu odpovídá 
kapitán domácího družstva. Originál zápisu zasílá pořadatel utkání pouze v případě nějakých 
protestů nebo nesrovnalostí nejpozději do 24 hodin po skončení nebo přerušení utkání na adresu 
vedoucího soutěží uvedenou v bodě 3. Na zápisu o utkání vždy uvádějte číslo soutěže/číslo utkání 
(např. 11/3). Vedoucí družstev jsou povinni archivovat zápisy minimálně do skončení klasifikačního 
období, tj. do 30. září 2019.

15. Míče
Wilson US Open – pouze s logem ČTS nebo Wilson Premier All court 

16. Tituly a ceny
Vítězové nejvyšších oblastních soutěží všech kategorií získají titul  a plaketu „Přeborník 
středočeské oblasti 2019“.

17. Postupový klíč
Vítěz divize dospělých postupuje do MČR - 2. ligy smíšených družstev dospělých 2020. 
Vítězové nejvyšších oblastních soutěží mládeže postupují na Mistrovství ČR družstev mládeže.
Vítězové všech skupin I., II., III. a IV. třídy získávají právo postupu do vyšší soutěže 2020.  

18. Sestupový klíč
V kategorii dospělých sestupuje z divize 1 družstvo, z  I. a II. třídy po 3 družstvech, ze III. třídy 7 
družstev. Minimálně sestupuje z každé skupiny 1 družstvo. Při sestupu středočeských družstev 
z 2. ligy 2019 budou počty sestupujících družstev úměrně navýšeny za každého sestupujícího o 
jedno sestupující družstvo navíc. 
O systému případných kvalifikací bude rozhodnuto po dohrání 2. ligy 2019. 
Ze všech nejvyšších soutěží mládeže sestupují dvě družstva, z I. tříd mládeže sestupuje jedno 
družstvo z každé skupiny, z II. třídy dorostu a II. třídy staršího žactva sestupují dvě družstva z každé 
skupiny plus jedno družstvo z kvalifikace 6. v pořadí, z II. třídy mladšího žactva sestupují 3 
družstva z každé skupiny.

19. Zdravotní prohlídky
Všechny kluby, hrající soutěže řízené Středočeským tenisovým svazem zodpovídají, že všichni 
jejich hráči, kteří nastoupí k mistrovským utkáním v sezóně 2019, mají platné lékařské prohlídky od 
sportovních nebo obvodních lékařů. Řídící soutěží si vyhrazuje právo potvrzení o platných 
prohlídkách jednotlivých hráčů kontrolovat.

 
20. Odlišný povrch dvorců

Pokud družstvo hraje svá domácí utkání na dvorcích s jiným než antukovým povrchem - při 
dodržení článku 72 c) SŘT - je povinno o tom informovat mailem kapitána hostujícího družstva 
nejpozději 10 dní před konáním utkání. Hostující družstvo má právo na trénink na jednom dvorci 
jednu hodinu před zahájením utkání.

21. Závěrečná ustanovení 
Řídící orgán soutěží si vyhrazuje právo uplatňovat při nedodržení ustanovení sportovně technických 
předpisů tenisu a rozpisu soutěží peněžní sankce. Sankce budou uplatňovány zejména v případech:
nedostavení se k utkání  1.000 - 5.000,- Kč
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nevyplnění zápisu na internetu ve stanoveném termínu     200 -   500,- Kč
opakované nevyplnění zápisu na internetu ve stanoveném termínu    1.000,- Kč
nevyplnění soupisek v řádném termínu     500 - 1.000,- Kč
nenahlášení odlišného povrchu dvorců     200 -   500,- Kč
neprokázání platných lékařských prohlídek hráčů     200 - 5000,- Kč

V Praze  1. 4. 2019   Leoš Fiala - předseda StčTS
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