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A. VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ  
 
1. Podmínky startu a přihlašování 
Základní podmínkou je zaslání přihlášky, která je k dispozici na  www.vychodocesky.cztenis.cz     
 v sekci formuláře, nejpozději do 15.1.2011 na e-mail vychodocesky@cztenis.cz, předmět:družstva  
a uhrazení všech poplatků i jiných závazků vůči VčOTS a ČTS. K  úhradě vkladů za každé 
družstvo ve výši dle přílohy č. 1. Rozpisu soutěží smíšených družstev 2011 budou kluby vyzvány.  
Termín úhrady bude stanoven ve výzvě. 
 
2. Řízení soutěží 
Soutěže organizuje a řídí Sportovně-technická komise (STK) VčOTS. 
Vedoucím soutěží družstev seniorů VčOTS je 
Ing. Štefan Pacinda, PhD., tel. 774 575 900, e-mail:vychodocesky@cztenis.cz, 
 
3. Pořadatel utkání 
Pořadateli jednotlivých utkání jsou kluby a oddíly, jejichž družstva budou po rozlosování uvedena 
na prvním místě. 
 
4. Rozlosování soutěží, termíny a pořadí utkání 
Budou po uzávěrce přihlášek zveřejněny v IS ČTS v rubrice dospělí/družstva.  
V případě nefunkčnosti této varianty budou vydány Dodatkem k Rozpisu a zveřejněny na 
www.vychodocesky.cztenis.cz. 
 
5. Hospodářské směrnice 
Pořadatel hradí míče a náklady svého družstva. Hostující hradí náklady svého družstva.  
 
B. TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  
 
1. Předpis 
Utkání se hrají pouze na otevřených antukových dvorcích podle Pravidel tenisu, Soutěžního a 
Disciplinárního řádu v platném znění (www.cztenis.cz) a dle tohoto Rozpisu. 
 
2. Start družstev 
Družstva startují v základních sestavách 4+2. 

- muži narození v roce 1966 a starší, 
- ženy narozené v roce 1981 a starší. 

 
3. Soupisky (nelze psát do IS ČTS !) 
a) musí být zaslány vedoucímu soutěží k ověření a to nejpozději do 10.4.2011 s uvedením data    
    narození, na e-mail adresu vedoucího soutěží seniorů vychodocesky@cztenis.cz , předmět:senioři 
b) u kapitána a jeho zástupce musí být uvedeno celé jméno, adresa bydliště, tel. kontakt, e-mail 
c) u kontaktní osoby (dle IS) klubu – družstva musí být uvedeno celé jméno, telefon a  e-mail 
d) schválené soupisky všech družstev dané soutěže budou zaslány kapitánům na jejich e-mail  
    adresu do 20.4.2011  
e) musí být před každým utkáním předloženy ke vzájemné kontrole kapitánů vč. občanských  
    průkazů.   
    Podmínkou účasti však není příslušnost ke stejnému klubu – oddílu. Start hráčů z EU a  
    zahraničních je povolen za předpokladu, že ke kontrole bude předložen jejich cestovní pas 
f) dodatečné změny na soupisce lez provádět pouze do stanoveného termínu 2. kola vedoucím  
    soutěží, na základě žádosti klubu  
g) celá soutěž se hraje na původní soupisku. Ta může být doplňována nebo jinak upravována pouze  
    na základě e-mailového potvrzení vedoucím soutěží a to jen hráči, kteří nebyli uvedeni na jiných    
    soupiskách těchto soutěží 
h) pořadí na soupiskách vychází zpravidla z výkonnosti účastníků v den jejího vyhotovení. 



4. Systém soutěže 
a) Východočeský přebor a Východočeská soutěž se hrají jednokolově. V případě odlišného počtu  
    přihlášených družstev proti roku 2010 si vedoucí soutěží vyhrazuje právo změnit systém a  
    vyhlásit jej do začátku soutěží.  
    Vítěz 1.třídy postupuje do Vč.přeboru 2012, poslední z Vč.přeboru sestupuje do 1.třídy. 
b) jednotlivé zápasy se hrají v pořadí dle čl. 100 SŘ. Dohodu obou kapitánů o jiném pořadí je nutno  
    uvést v zápise o utkání. 
 
5. Řízení utkání 
    Utkání jsou ve smyslu čl. 112 a 115 SŘ řízena kapitány obou družstev. Delegaci vrchního     
    rozhodčího zajistí řídící orgán soutěže na náklad žádajícího. 
 
6. Hrací doba 
a) hracím dnem je neděle. Utkání jsou jednodenní se začátkem v 9.00 hodin a hrají se bez polední  
    přestávky. Pořadatel je povinen zajistit upravené dvorce vč. jejich průběžné údržby, v areálu pak  
    podání základního občerstvení, šatny a hygienické zázemí (WC, sprchy). O regulérnosti     
    podmínek rozhoduje vrchní rozhodčí, není-li delegován, pak oba kapitáni. 
b) řídící orgán soutěže  může změnit den i začátek utkání na základě písemné žádosti jednoho  
    z účastníků, pokud bude vedoucímu soutěží doručena nejméně 14 dní před hracím dnem a pokud  
    STK důvody uzná za dostatečné. 
 
7. Míče 
a) soutěže se hrají pouze oficiálním míčem VčOTS, kterým je míč WILSON (doporučen je typ US   
    OPEN, možno i Australian Open) 
b) pořadatel k utkání dodá min. 18 míčů v uzavřených dózách. Pro dvouhry vždy á 3 ks, pro čtyřhry  
    podle uvážení vrchního rozhodčího či obou kapitánů. 
 
8. Zápis o utkání 
a) musí být sepsán čitelně ve 3 vyhotoveních.  
    Do 48 hodin po každém utkání ho naskenovaný zašle pořadatel vedoucímu soutěží na e-mail:  
    vychodocesky@cztenis.cz . 
b) u přerušených utkání musí být v zápise navíc uvedena dohoda kapitánů o termínu dohrávky,  
    jinak se utkání hrají v nejbližším možném náhradním termínu, 
c) dopisování výsledků neodehraných jednotlivých zápasů je zakázáno!!! 
 
9. Námitky 
Dle SŘ čl. 140 – 146. 
  
10. Postupy a sestupy 
Budou definitivně vyhlášeny zároveň s rozlosováním. 
 
C. ZVLÁŠTNÍ  USTANOVENÍ  
S ohledem na očekávanou úroveň těchto soutěží a to nejen po stránce sportovní, ale i po stránce  
společenské je doporučeno – pokud to finanční situace pořadatele dovolí – podat po skončení     
utkání malé občerstvení. 
 
 
V Pardubicích dne 1.dubna 2011.  
 
 
Ing. Martina Kašprišin v.r. 
prezident VčOTS 


