
JIHOČESKÝ  TENISOVÝ SVAZ  -  Rozpis soutěží družstev 2020 
 

A. Všeobecná ustanovení 
1.   Řízení přeboru 
      Přebory řídí Sportovně technická komise (STK) JTS. 
      Předseda STK a vedoucí všech soutěží: Věra Zasadilová, tel: 605 206 980,  
      e-mail: v.zasadilova@seznam.cz 

     
2.   Pořadatelé utkání 
      Družstva uvedená v rozpisech utkání na prvních místech. 
 
3.  Místa utkání 
     Utkání se hrají na dvorcích pořádajících klubů na území JTS s přihlédnutím k čl. 90 soutěžního řádu.   
       
4.   Hospodářské podmínky 
      Utkání jsou pořádána v režii oddílů.  
 
5.   Míče 
      Oficiálním míčem JTS pro soutěže družstev je míč Wilson Moneta US OPEN. Pořádající oddíl dodá ke 
      každému utkání 18 ks nových míčů. 
 
6.   Začátky utkání 
       Začátky utkání jsou stanoveny na 9,00 hodin. Při větším počtu utkání na týchž dvorcích ve stejný den a  
       s menším počtem dvorců než dva na jeden zápas má pořadatel právo písemně ohlásit, nejpozději 4 dny 
       předem hostujícímu družstvu změnu hodiny zahájení utkání. Přednost mají vyšší soutěže a starší věková 
       kategorie. 
 
7.   Stanovené termíny utkání a náhradní termíny 
       V případě, že se utkání ve stanoveném termínu neuskuteční, a nebo nedohraje, je povinností kapitánů ihned 
       dohodnout termín nového utkání nebo dohrávky. Utkání musí být dohráno nejpozději ve stanoveném 
       náhradním termínu. Ve sporných případech domluva s STK JTS. 
       
      Dospělí a starší žactvo: 
       I. kolo sobota 6. 6. 2020  (NT neděle 14. 6. 2020) 
       II. kolo sobota 20. 6. 2020  (NT středa 24. 6. 2020) 
       III. kolo sobota 27. 6. 2020  (NT sobota 4. 7. 2020) 
 
      Dorost a mladší žactvo: 
       I. kolo neděle 7. 6. 2020  (NT sobota 13. 6. 2020) 
       II. kolo neděle 21. 6. 2020  (NT čtvrtek 25. 6. 2020) 
       III. kolo neděle 28. 6. 2020  (NT neděle 5. 7. 2020) 
 
8.  Zadávání výsledků na internet 
      Kontaktní osoby domácích družstev jsou povinny vyplnit zápisy o utkání v Informačním systému ČTS na 
      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. 
 
 
B. Technická ustanovení 
9.   Předpis a způsob hry 
       Hraje se podle soutěžního řádu tenisu (dále jen SŘT) platného od 1. 10. 2007 a podle platných pravidel, 
       v obou případech včetně všech pozdějších úprav a dodatků. Dále platí všechna ustanovení tohoto rozpisu. 
       Základní sestava 4+2. Zápasy dvouher se hrají na dvě vítězné sady ze tří, tie-break při stavu 6:6 ve všech  
       sadách. V zápasech čtyřher se hraje systémem NO – AD (bez výhod), na místo třetí sady super tie-break. 
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10.  Hrací systém  
        V letošním roce se všechny soutěže z důvodu koronavirové pandemie hrají zkrácenou formou na tři kola. 
        Všechny skupiny jsou rozlosovány do hracích plánů pro osm účastníků. Hraje se vyřazovacím způsobem  
        o všechna umístění. Družstva byla nasazena podle loňského umístění 1 - 8 a rozlosována do hracího plánu  
        pro 8 účastníků. Výhodu domácího prostředí má v 1. kole výše nasazený tým, ve 2. kole tým, který hrál 
        v prvním kole na rozdíl od soupeře venku, v případě rovnosti (obě družstva hrála doma nebo venku) hraje 
        doma výše nasazený tým. Ve 3. kole tým, který odehrál méně zápasů doma, v případě rovnosti hraje doma 
        výše nasazený tým. Rozlosování 2. a 3. kola bude zveřejněno ihned po dohrání předchozích kol. Pro 
        rozlosování platí Prováděcí předpis 2020/1 – Rozlosování, zveřejněný na www.cztenis.cz. 
        Výjimku tvoří soutěže, kde jsou přihlášena pouze 4 (a méně) družstva, ta se budou hrát způsobem každý  
        s každým (tři kola) s dodržením čl. 89 SŘ. 
 
11.  Soupisky  
        Oddíly zadají soupisky podle čl. 79-88 SŘ elektronicky v IS ČTS nejpozději do 20. 5. 2020.  
        Dodatečné změny v soupiskách lze provádět pouze po telefonické domluvě s vedoucí soutěží nejpozději do 
        16. června 2020 12,00 hodin. 
 
12.  Lékařské prohlídky 
        Za způsobilost ke startu po zdravotní stránce zodpovídá každý hráč sám, u hráče mladšího 18 let také jeho 
        zákonní zástupci (čl. 8 SŘ). 
 
13.  Řízení utkání 
        Funkce vrchních rozhodčích budou zastávat společně kapitáni obou družstev, přičemž zápis vyhotovuje 
        kapitán domácího družstva. Povinnosti a práva kapitánů se řídí SŘ, zejména čl. 77-78 a 102-105. Kapitáni 
        družstev musí ovládat pravidla tenisu a SŘ, za což zodpovídají tenisové oddíly, které rovněž nesou  
        důsledky případného nekompetentního vystupování svých kapitánů při utkáních.  
 
14.  Postupy a sestupy  
        Soutěže jsou nepostupové a nesestupové, tzn. že pro rok 2021 zůstává struktura účastníků soutěží ve 
        formátu, jako v roce 2020, s výjimkou postupu z nejvyšší oblastní soutěže dospělých Divize do  
        2. ligy 2021 a sestupů z této soutěže, v návaznost na případné sestupy družstev jihočeské oblasti z 2. ligy.  
        Vítěz Junior tour, Kadet tour a Jihočeská liga postupuje do finále MR ČR. 
 
15. Vzhledem k mimořádným hygienickým opatřením se Článek 103 SŘT upravuje pro potřeby této situace    
       takto: V sestavě pro dvouhry musí kapitán družstva dodržet pořadí hráčů podle soupisky.  
       Dojde-li k dohodě kapitánů, není nutno mít na místě při hlášení sestavy všechny hráče s výjimkou těch, 
       kteří nastupují k prvním zápasům. Další hráči se mohou dostavit v čas, který určí kapitáni dohodou. 
       V případě, že hráč není k dispozici ve stanovený čas, je utkání  skrečováno ve prospěch jeho soupeře. 
       Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádnou situaci, předpokládá VV JTS maximální součinnost 
       klubů, především v rozvržení jednotlivých utkání dne, aby nedocházelo ke kumulaci většího počtu 
       osob. Žádáme, aby pořádající klub zajistil veškerá hygienická opatření v místě konání soutěží. 
 
16.  Námitky 
       Podávají se v souladu s částí VI. SŘT.  
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno VV JTS dne 9. 5. 2020               Věra Zasadilová -  předseda  STK  JTS 
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