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A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Ředitelství soutěží 
Soutěže organizuje, na průběh a regulérnost dohlíží Sportovně-technická komise (STK) VčOTS. 
Vedoucím soutěží družstev i jednotlivců byl pověřen VV VčOTS  Mgr. Martin Drahoš,  
e-mail: vychodocesky@cztenis.cz, Sportovní 224, 566 01 Vysoké Mýto. 

2. Platnost dodatku 
V souladu s Usnesením č.10/5-2018 VV vstupuje v platnost Dodatek k  Rozpisu Přeborů smíšených 
družstev pro rok 2018, který je určen pro kategorie minitenis, babytenis, mladší žactvo, starší žactvo, 
dorost, dospělí a senioři. 
   
B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

3. Soupisky 
g) klub uvedením hráče na soupisce potvrzuje, že hráč má ke dni nastoupení k utkání družstev 
platný lékařský posudek dle vyhlášky 391/2013 Sb. 

Příloha č. 3 

POŘÁDKOVÉ POKUTY, SANKCE, POPLATKY 

A. POKUTY 
- neprokázání zdravotní prohlídky hráče/ky       100,- Kč 

V Pardubicích dne 8. května 2018 

Mgr. Martin DRAHOŠ                                                                                                     Jaroslav RYBKA 
STK  VčOTS                                                                                      prezident VčOTS 
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Příloha č. 1 

REGISTRAČNÍ POPLATKY A VKLADY DO SOUTĚŽÍ 

A) Registrační poplatky (Kolektivní registrace) dle RŘ čl. 4: 
      
všechny kluby/oddíly             1000,- Kč    
               

B) Vklady do soutěží: 

Základní vklad pro všechna družstva: 100,- Kč 
Vklad pro družstva v krajských přeborech mládeže a dospělých: 200,- Kč 
Vklad pro družstva v nejvyšších soutěžích mládeže, dospělých: 400,- Kč 
Vklad pro družstva ve Východočeském přeboru seniorů: 300,- Kč 
Vklad pro družstva ve Východočeské soutěži seniorů: 200,- Kč 
       
Pokud klub (účastník soutěže dospělých nebo seniorů) nemá v soutěžích žádné družstvo  
mládeže, zvyšuje se výše soutěžních vkladů na dvojnásobek, viz ustanovení čl. 72b SŘT. 

Důležité upozornění: 
   

- úhradu soutěžních vkladů zasílejte až po zveřejnění výměru na webu VčOTS na účet VčOTS 
1236441309/0800, variabilní symbol = 201804, specifický symbol = ev. číslo klubu, 
konstantní symbol = 0308. 

- poplatek za kolektivní registraci klubu ve výši 1.000,- Kč uhraďte do 31.ledna na účet 
VčOTS 1236441309/0800, variabilní symbol = 201801, specifický symbol = ev. číslo klubu, 
konstantní symbol = 0308. 
Důvodem je identifikace plateb v účetnictví! 

- odesílatelem musí být klub/oddíl a ne fyzická osoba, byť jeho jménem jedná.   

!



!4

!
Příloha č. 2 

POSTUPY A SESTUPY 

Dospělí: Postupy -vítěz Vč. divize do 2. ligy, 
           -vítězové 2 KP do Vč.divize 
           -vítězové 1. třídy do KP dle příslušnosti 

-vítězové 2. tř. do příslušné 1. třídy přímo nebo z baráže v závislosti na 
počtu sestupujících z vyšší soutěže 

Sestupy        -z  VČ.divize do KP družstvo na 8. místě,  
v případě sestupu družstva VČ oblasti z 2. ligy sestupují do KP družstva ze 
7. – 8. místa dle příslušnosti, při sestupu 2 družstev z 2. ligy, sestupují ze 
6. – 8. místa      

            -z KP družstva podle sestupů z VČ divize, 1 – 4 družstva 
            -z 1. třídy družstva umístěná na 8., příp. 7. (6.) místě v návaznosti na   
   sestupující z KP 

a postupující ze 2. třídy, 2 – 5 družstev celkem při variantě 3 (5)   
 sestupujících  

                                           -z 2. třídy se nesestupuje 
  
Dorost: Postupy        -vítěz VČ Junior Tour na mistrovství ČR, 
            -vítězové 2 KP do VČ Junior Tour, 
            -vítězové 1. třídy do příslušného KP, 
                                         
  Sestupy        -z VČ Junior Tour do KP družstva na 7. a 8. místě, 

-z KP do 1. třídy družstva na 8., příp. 7. místě dle příslušnosti, v případě 
více skupin v 1. tř. i ze 6. místa 
-z 1. třídy se nesestupuje 

St. žactvo Postupy        -vítěz VČ Junior Tour na Mistrovství ČR, 
            -vítězové 2 KP do VČ Junior Tour, 
            -vítězové 1. třídy do KP,  
   

Sestupy         -z VČ Junior Tour do KP družstva na 7. a 8. místě, 
-z KP do 1. třídy družstva na 8., příp. 7. místě dle příslušnosti, v případě 
více skupin v 1. tř. i ze 6. místa 
-z 1. třídy se nesestupuje 

Ml. žactvo Postupy         -vítěz Junior Tour na Mistrovství ČR, 
             -vítězové 2 KP do Junior Tour, 
             -vítězové 1. třídy do KP 
   

Sestupy  -z Junior Tour do KP družstva na 7.a 8.místě, 
-z KP do 1. třídy družstva na 8., příp. 7. místě dle příslušnosti, v případě 
více skupin v 1. třídě i ze 6. místa 

              -z 1. třídy se nesestupuje 

Pozn.1: Nejvyšší soutěže mládeže (Junior Tour) mohou být hrány pod jiným názvem např. "O pohár 
prezidenta ČTS". 
Pozn.2: STK VčOTS si vyhrazuje právo tuto přílohu upravit a to podle počtu přihlášených družstev do 
jednotlivých skupin. 
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Příloha č. 3 

POŘÁDKOVÉ POKUTY, SANKCE, POPLATKY 

A. POKUTY 
- pozdní zapsání výsledku utkání do IS (čl. 91 SŘ)       100,- Kč 
- chybně a nedostatečně vyplněný zápis o utkání (čl.117 SŘ)     100,- Kč 
- nenastoupení v kompletní sestavě (za každý zápas, čl.103 SŘ) a za každý zápas vzdaný bez rozehrání 
             100,- Kč 
- pozdní dostavení se k zápasu (čl.107 SŘ)                   100,- Kč 
- nepředložení soupisky a registračních průkazů před utkáním     100,- Kč 
- nenastoupení k utkání  (čl. 95 SŘ)                             1000,- Kč 
  + náhrada doložených cestovních nákladů soupeře 
- nedostavení se kapitána resp. jeho zástupce k utkání      100,- Kč 
- porušení SŘ v jiných případech (např. dle čl.111 SŘ)            min. 100,- Kč 
- neschválené předehrané utkání (čl.94 SŘ)       100,- Kč 
- předčasné odstoupení družstva ze soutěže (po dni uzávěrky přihlášek)                                1000,- Kč 
- neprokázání zdravotní prohlídky         100,- Kč 

Podkladem pro udělení pořádkové pokuty je: 
- záznam s podpisem vrchního rozhodčího nebo obou kapitánů v zápise o utkání, 
- zjištění vedoucího soutěží, 
- vlastní šetření STK VčOTS. 
Udělení pokuty se zdůvodněním bude klubu /oddílu sděleno zároveň s celkovou výší, která bude 
vyměřena po řádném ukončení soutěží.  

B. SANKCE 
- Bezdůvodné a předem vedoucím soutěží neschválené odehrání utkání po předepsaném termínu – 
kontumační prohra 0:9 pro obě družstva bez udělení bodů do tabulky. 
- Při každém dalším přestupku stejného charakteru se sazba pokuty zdvojnásobuje. 
- nezaplacení pokuty ve stanoveném termínu = možnost penalizace družstva pro následující rok                      
- Odmítnutí platby vyměřené pokuty = vyloučení všech družstev klubu ze soutěží (bude VV řešit s DK ve 
vazbě na účast družstva příslušného klubu v soutěži) v následujícím roce 

C. POPLATKY 
- každá změna soupisky (čl.88 SŘ)- družstva mini a baby jsou od poplatku osvobozena 100,- Kč 
- za výměnu soutěže mezi dvěma kluby nebo přenechání soutěže       500,- Kč 

- tento poplatek hradí klub postupující do vyšší soutěže nebo nově vstupující 
- změna názvů družstev: první družstvo klubu       500,- Kč 
        každé další družstvo klubu      200,- Kč 
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