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A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Podmínky startu a přihlašování 
Základní podmínkou je splnění příslušných ustanovení Soutěžního řádu ČTS (SŘ), Registračního řádu 
ČTS (RŘ), Informačního systému ČTS (IS) a uhrazení všech poplatků i jiných závazků vůči VčOTS a ČTS. 
Přihlášku, která je k dispozici na  www.vychodocesky.cztenis.cz v sekci formuláře, zašle klub/oddíl 
nejpozději do 17.1.2020 na e-mail: vychodocesky@cztenis.cz, předmět: družstva 2020. Úhradu 
poplatků za přihlášení družstev do soutěží provádějte až po zveřejnění výměru vkladů do soutěží 
na webu VčOTS.   
Termín úhrady bude stanoven ve výměru. 

2. 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. 
   
3. Pořadatel utkání 
Pořadateli jednotlivých utkání jsou kluby/oddíly, jejichž družstva budou v rozlosování uvedena na 
prvním místě. 

4. Časový rozvrh 
Soutěže se hrají v období od 3.5.-28.6.2020. 
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 (čl. 124 SŘT). 
Náhradní termíny: I. - 9.5., II. - 16.5., III. - 30.5., IV. - 6.6., V. - 20.6., VI. - 27.6., VII. - 5.7. 

5. Rozlosování soutěží, termíny a pořadí utkání 
Budou po uzávěrce přihlášek zveřejněny v IS ČTS v rubrice dospělí/družstva a na portálu Soutěží 
družstev seniorů (www.lipovsky.cz/tenis).  
V případě nefunkčnosti této varianty budou vydány Dodatkem k Rozpisu a zveřejněny na 
www.vychodocesky.cztenis.cz. 

6. Ubytování 
Pořadatel utkání je povinen hostům na jejich náklady zajistit ubytování, požádají-li o něj prokazatelně 
nejméně 14 dní před dnem utkání.  

7. Hospodářské směrnice 
Pořadatel utkání hradí míče a náklady svého družstva. Hostující hradí náklady svého družstva. 

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

1. Předpis 
Utkání se hrají pouze na otevřených antukových dvorcích nebo na dvorcích se schváleným povrchem 
dle čl. 72 SŘT a tohoto Rozpisu. 

Změny v místech konání 
Družstvo USK Pardubice hraje všechna svá domácí utkání v areálu Siesta Resort Čivice. 

2. Systém soutěže 
a) Východočeský přebor i Východočeská soutěž se hrají jednokolově. 
b) jednotlivé zápasy se hrají v pořadí dle čl. 100 SŘ. Dohodu obou kapitánů o jiném pořadí je nutno 
uvést v zápise o utkání. 

http://www.lipovsky.cz/tenis
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3. Soupisky (nelze psát do IS ČTS!) 
a) musí být zaslány vedoucímu soutěží k  ověření na předepsaném formuláři ve formátu .xls a to 
nejpozději do 20.4.2020 s uvedením data narození, na e-mail vychodocesky@cztenis.cz , předmět: 
soupiska senioři “klub” 
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 a 
uveřejněny na portálu Soutěží družstev seniorů (www.lipovsky.cz/tenis) 
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 v  soupiskách lze provádět pouze do stanoveného termínu 2. kola vedoucím 
soutěží, na základě žádosti klubu, žádost je nutno předložit vedoucímu soutěží emailem nejpozději do 
pátku 8.5.2020 do 18:00 
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 
ch) klub/oddíl uvedením hráče na soupisce potvrzuje, že hráč má ke dni nastoupení k utkání 
družstev platný lékařský posudek dle vyhlášky 391/2013 Sb.      

4. Start družstev 
Družstva startují v základních sestavách 4+2. 

- muži narození v roce 1975 a starší, 
- ženy narozené v roce 1990 a starší. 

5. Způsob hry 
Všechny zápasy dvouhry se hrají na dvě vítězné sady ze tří, ve čtyřhře se hraje místo 3. setu super-
tiebreak.  

6. Řízení utkání 
Utkání jsou ve smyslu čl. 112 a 115 SŘ řízena kapitány obou družstev. Delegaci vrchního rozhodčího na 
jednotlivá utkání zajistí komise rozhodčích na vyžádání a náklady žádajícího klubu. Žádost je třeba 
doručit písemně nejpozději 10 dní před dnem utkání na e-mail: vychodocesky@cztenis.cz. 
Ve všech soutěžích má řídící svazový orgán právo delegovat na soutěž svého zástupce ve funkci tzv. 
delegáta, který dohlíží na dodržování všech ustanovení SŘ ČTS i tohoto Rozpisu a je povinen na místě 
s konečnou platností rozhodnout v duchu platných řádů. Náklady na funkci delegáta hradí VčOTS. 

7. Hrací doba 
a) hracím dnem je neděle. Utkání jsou jednodenní se začátkem v 10.00 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. 

8. Míče 
a) soutěže se hrají pouze oficiálním míčem VčOTS, kterým je míč WILSON (typ US OPEN), pouze s 
logem MONETA. 
b) pořadatel k utkání dodá min. 18 míčů v uzavřených dózách. Dvouhry se hrají vždy se 3 ks nových 
míčů, čtyřhry podle uvážení vrchního rozhodčího či obou kapitánů. 

9. Zápis o utkání 
a) musí být sepsán čitelně ve 2 vyhotoveních. Originál zašle pořadatel vedoucímu soutěží pouze v 
případě neodehraného nebo přerušeného utkání s uvedením příčin nebo z důvodu porušení ustanovení 
SŘT a to do 48 hodin po skončení utkání, (pouze e-mailem). 

mailto:vychodocesky@cztenis.cz
http://www.lipovsky.cz/tenis
mailto:vychodocesky@cztenis.cz
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b) u přerušených utkání musí být v zápise navíc uvedena dohoda kapitánů o termínu dohrávky, který 
musí uvést do Poznámky v IS.  Jinak se utkání hrají v nejbližším možném náhradním termínu. 
c) povinností pořádajícího klubu je vyplnit do 48 hodin od skončení nebo přerušení utkání zápis o 
utkání do portálu Soutěží družstev seniorů (www.lipovsky.cz/tenis), povinností hostujícího klubu je do 
72 hodin od skončení utkání potvrdit (případně rozporovat) výsledky u vedoucího soutěží, pokud tak 
neučiní, považují se výsledky z jejich strany za potvrzené. Schválení výsledků poté provádí vedoucí 
soutěží. 

10. Námitky 
Dle SŘ čl. 140 – 146. 
  
11. Pořádkové pokuty, sankce a poplatky 
Plnění ustanovení Pravidel tenisu, SŘ, DŘ a tohoto Rozpisu je základní podmínkou k  zajištění 
regulérnosti soutěží. VV schválil ve vyjmenovaných případech pokuty, sankce a poplatky, které jsou 
uvedeny v příloze č. 2 tohoto Rozpisu, v ostatních případech si vyhrazuje právo postihu dle SŘ a DŘ 
ČTS. 

12. Postupy a sestupy 
Vítěz Vč. soutěže postupuje do Vč.přeboru , poslední z Vč.přeboru sestupuje do Vč. soutěže. 

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. 

D. DODATEČNÁ USTANOVENÍ 

Mohou být vydána ředitelstvím soutěží. Musí však být uvedena na www.vychodocesky.cztenis.cz  
s uvedením dne, ve kterém vstupují v platnost. 

Veškerá ustanovení tohoto Rozpisu jsou nadřazena Soutěžnímu řádu ČTS. 

V Pardubicích dne 17. března 2020 

Mgr. Martin DRAHOŠ                                                                                                     Jaroslav RYBKA 
STK  VčOTS                                                                                      prezident VčOTS 

http://www.lipovsky.cz/tenis
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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: 

Vklad pro družstva ve Východočeském přeboru seniorů: 400,- Kč 
Vklad pro družstva ve Východočeské soutěži seniorů: 300,- 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 
1236441309/0600, variabilní symbol = 202004, 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 1236441309/0600, variabilní symbol = 202001, 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.   
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Příloha č. 2 

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 hráče/ky       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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