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2) Soutěže se mohou zúčastnit družstva, která  
a) souhlasí s tímto Soutěžním řádem, 
b) do soutěže se přihlásí a  
c) zaplatí příslušný vstupní poplatek pro rok 2017. 

 
4) Finanční podmínky soutěže : 
b) každé družstvo se zúčastní soutěže na vlastní náklady, 
c) k úhradě nákladů na organizaci soutěže každé družstvo zaplatí vstupní 

poplatek ve výši 500,- Kč s tím, že na začátku soutěže bude schválen 
rozpočet a zároveň i vyúčtování za rok minulý, 

d) sankce za porušení Soutěžního řádu budou vyinkasována 
- u družstev, které se do dalšího ročníku nepřihlásí z jeho vkladu a 
- u družstev, které budou hrát v dalších ročnících před zahájením 

losování ročníku 2018. 
 

6) Do hry mohou být zařazení hráči, kteří jsou uvedeni na soupisce, která 
je schválena vedoucím soutěže. Tuto soupisku musí vedoucí družstva 
na požádání soupeře předložit ke kontrole. Kopie soupisky je uložena u 
vedoucího soutěže a zároveň jsou soupisky uvedeny na webu. 

 
8) Na soupisku mohou být zařazení jen ti hráči, kteří již nemají registraci 

k závodní hře.  
 

12)Na soupisce musí být minimálně 3 hráči. Soupiska může být 
doplňována i v průběhu soutěže s tím, že změny musí být neprodleně 
nahlášeny vedoucímu soutěže. V případě, že by měl nastoupit hráč, 
který není na soupisce, může hrát pouze v případě, že s tím souhlasí 
vedoucí soupeře. Tato skutečnost se uvede do zápisu a oznámí 
vedoucímu soutěže, aby mohl být vložen výsledek utkání. 

 
21)V případě, že nastoupí do utkání hráč, který není na soupisce a nebyl 

předem doplněn na soupisku ve smyslu bodu 5) tohoto Soutěžního 
řádu nebo se prokáže, že jde o registrovaného tenistu, jsou všechna 
utkání ve kterých tento hráč hrál kontumována ve prospěch soupeře a 
viník uhradí pokutu ve výši 200,- Kč. Do výsledků bude zapsán pouze 
výsledek 0 : 0 v neprospěch družstva, které se provinilo a naopak 5 : 0 
ve prospěch družstva, které bylo poškozeno nastoupením hráče, který 
nebyl zapsán na soupisce či hráče, který má stále registraci, 
Kontumované zápasy nejsou předmětem hodnocení úspěšnosti hráčů. 



Do výsledků dvouher bude zapsán výsledek 6:0 a čtyřhry 6:0, 6:0 ve 
prospěch soupeře.  

 
22)Na soupisce je vždy uvedeno : 
a) jméno a spojení na vedoucího družstva 
b) přesné určení domácích dvorců, 
c) jména hráčů. 
 Vzor soupisky je uveden na internetové stránce v rubrice Dokumenty. 

 
23)V případě, že v soutěžích hraje více družstev z jednoho oddílu platí 

tato ustanovení. Pokud  
 a) družstva hrají ve stejné soutěži – každé družstvo musí mít  
        samostatnou soupisku, 
 b) družstva hrají v rozdílných soutěžích – na soupisce ružstva  
        hrajícího vyšší soutěž musí být minimálně dva hráči. Musí  
        jít o hráče, kteří jsou v oddíle výkonnostně nejlepší. Tito  
        hráči nemohou hrát za družstva hrající soutěže nižší.  
        K těmto dvou hráčům mohou být připsáni hráči družstev  
        hrající soutěže nižší, 
 c) pokud hráč z nižší soutěže odehraje 3 mistrovské zápasy 
(mistrovský zápas =  max. 2 singly + čtyřhra proti jednomu soupeři) za 
družstvo 
       hrající soutěž vyšší je automaticky považován za stabilního  
       hráče družstva hrajícího vyšší soutěž a již nemůže hrát  
       v nižší soutěži. Tzn. Hráč z nižší soutěže může zasáhnout do 2 
mistrovských zápasů vyšší soutěžě. 
       V případě, že přesto nastoupí, bude záležitost řešena ve  
       smyslu bodu 6), 
 d) pokud jeden z hráčů původně zařazených do soupisky  
       družstva hrajícího vyšší soutěž doposud nesehrál žádné  
       utkání, může být přeřazen do družstva hrajícího nižší  
       soutěž, 
 e) pokud však již sehrál byť jeden zápas, už nemůže být  
        přepsán na soupisku družstva hrajícího nižší soutěž. 
    f) případné sporné záležitosti v zařazení hráčů je v kompetenci    
       ředitele soutěže. 

 
26)Hracím dnem je neděle a začátek utkání je určen na 16:00 hodin. 
 
27) Utkání se hrají na dvorcích domácího družstva, které vyplývá 

z rozlosování soutěží.  
 

29)Lze dohodnout jiný termín i místo konání utkání, ale pouze po dohodě 
obou vedoucích družstev s tím, že příslušnou změnu oznámí vedoucímu 



soutěže.  v zájmu plynulosti v informování ostatních účastníků soutěží.   
 

33) Utkání se předehrávají před řádným termínem. Utkání může být 
odloženo na pozdější termín jen v případě změny počasí, které zabrání 
hře. Toto odložené či přerušené utkání musí být sehráno nejpozději do 
termínu následujícího kola. Odložení či přerušení je třeba nahlásit 
vedoucímu soutěže v zájmu zajištění plynulosti soutěže.  

 
37) Nemoc či dovolená některých hráčů není důvodem pro odložení 

utkání. Z tohoto důvodu je třeba mít na soupisce dostatek hráčů. 
 

41) V případě, že nedojde k dohodě o změně termínu, musí být tato 
skutečnost oznámena vedoucímu soutěže s vyjádřením vedoucích obou 
dotčených týmů minimálně den před řádným termínem, a to včetně 
návrhů náhradního termínu. Vedoucí soutěže rozhodne o dalším 
postupu. 

 
42) V případě, že by se měla ve stejný termín a dobu sehrát dvě soutěžní 

utkání domácích družstev, platí tato pravidla : 
a) pokud je dostatek volných dvorců, lze zahájit obě utkání zároveň, 
b) v případě nedostatku dvorců má přednost vždy družstvo hrající vyšší 

soutěž nebo A tým, 
c) pokud se nepodaří dohodnout domácímu družstvu hrajícímu nižší 

soutěž či B týmu náhradní termín, hraje se v hrací den, ale od 13:00 
hodin. 

 
45) Utkání 1. a 2. ligy se hrají na čtyři dvouhry a jednu čtyřhru. 

 
 

48) V utkání 1. a 2.ligy se každý zápas jednotlivců  se hraje na jednu 
vítěznou sadu. Za stavu 6:6 se hraje tie-break. Čtyřhra se hraje na dvě 
vítězné sady. V případě třetího setu se hraje, pokud se vedoucí 
družstev nedohodnou na sehrání celého setu. V tomto případě se ve 
třetím setu hraje za stavu 6 : 6 vždy supertiebreak.  Supertiebreak se 
hraje do 10 vítězných míčků s minimálně dvoubodovým rozdílem. To 
znamená, že se hraje až do té doby, kdy nastane již zmíněný rozdíl 
dvou bodů. 

 
50) Pořadí zápasů – nejdříve se odehrají 4 dvojhry a nakonec čtyřhra 

(model FED CUP). Změna v pořadí zápasů je možná po dohodě 
vedoucích. 

 
52) Nasazení hráčů do hry : 

a) Vedoucí obou družstev před zahájením utkání předloží sestavu pro 



první dvě dvouhry a tuto zapíše do zápisu o utkání. 
b) nasazení ostatních hráčů do dvouher je vázáno pouze na soupisku 

s omezením, že jeden hráč může odehrát pouze dva zápasy v singlu 
 

54) Vedoucí obou soupeřících družstev mají právo nahlédnout do soupisek 
druhého družstva a případně požádat o ověření totožnosti hráčů. 

 
 

63) Za celkové vítězství v utkání mezi družstvy přísluší vítězi dva body, za 
prohru jeden bod a případě kontumaci bod žádný. 

 
67) Družstva jsou rozdělena do 1., 2. ligy dle výsledků z ročníku 2016. 

Změny mohou být dohodnuty pouze na úvodním setkání vedoucích 
družstev před zahájením losování ročníku 2017. 

 
69) Všechny soutěže se hrají jednokolově dle schválené termínové listiny 

s tím, že poslední dvě družstva z 1. ligy sestupují do nižší soutěže a 
naopak vždy první dvě družstva z 2.ligy mají nárok na postup do 
1.ligy.  Pokud se stane, že  družstvo s nárokem na postup ho  odmítne, 
potom v soutěži zůstává družstvo, které se umístilo na předposledním 
místě. Případné změny mohou být provedeny opět jen se souhlasem 
většiny vedoucích dotčených družstev na jednání Valné hromady 
vedoucích družstev, která se koná před zahájením soutěží.  

 
71) V případě, že dvě či více družstev má stejně bodů, rozhoduje o pořadí 

v tabulkách 
b) nejdříve poměr vyhraných a prohraných dílčích zápasů, 
c) v případě, že poměr dle bodu 25 a) je stejný, potom poměr 

vyhraných a prohraných setů, 
d) v posledním případě poměr vyhraných a prohraných gamů. 

 
75) Pokud dojde k přerušení celého utkání v důsledku náhlé změny počasí 

či pro tmu nebo jinou neovlivnitelnou událostí, dohodnou vedoucí 
družstev termín dohrání s tím, že v platnosti zůstávají výsledky 
dohraných setů a her (gamů). V zájmu plynulého hodnocení průběhu 
soutěže se přerušení i očekávaný termín dohrání oznámí vedoucímu 
soutěže. Rozehraný zápas musí být dohrán do termínu dalšího kola 
soutěže. 

 
81) Do každého soutěžního utkání dává  domácí družstvo nové míče 

v minimálním počtu 2 sad .  
 
 

82) O utkání se sepíše vedoucí domácího družstva zápis na tiskopise jehož 



vzor je vystaven na našich webových stránkách, který potvrdí vedoucí 
hostujícího družstva a je uchován pro případ nějakých nesrovnalostí. 

 
87) Vedoucí domácího družstva, případně pověřený zástupce, vloží 

výsledky utkání na webové stránky. Každé družstvo dostane URL 
adresu vstupní brány na web, jméno a heslo. Vložení výsledků provede 
nejpozději následující den po utkání. Pro případ, že družstvo nemá 
přístup na internet, zašle zápis vedoucímu soutěže, a to nejpozději 
první pracovní den po sehrání utkání . V případě nevložení výsledků na 
web či neodeslání zápisu vedoucímu soutěže vzniká domácímu 
družstvu pokuta ve výši 100,- Kč. S ohledem na „rychlost“ pošty se 
zápisy vedoucímu soutěže odesílají mailem, výjimečně  i telefonicky na 
číslo 724 991 664. 

 
92) V případě, že se některé z družstev nedostaví včas k utkání dle 

rozlosování v řádném či dohodnutém termínu, vzniká provinivšímu 
družstvu pokuta ve výši 200,- Kč. Pokud by k tomu došlo u domácího 
družstva bude připsán výtěžek ze vzniklé pokuty ve prospěch 
hostujícího družstva jako příspěvek na úhradu cestovních nákladů. To 
však jen v případě, že se dostavilo k utkání na dvorce soupeře a utkání 
se neuskutečnilo. 

 
93) Případně spory nebo případy, které neřeší tento Soutěžní řád, budou 

předány vedoucímu soutěže, který rozhodne o dalším postupu. 
 
 

98) Nesehrané či rozehrané utkání musí být sehráno v duchu článků 12) a 
26) v náhradním termínu.   

 
 
Soutěžní řád byl schválen zástupci jednotlivých družstev na jednání, které se 
uskutečnilo v Nymburce dne  24.4.2017. 
 
 
Za správnost zodpovídá 
 
Vedoucí soutěže. 


