JIHOČESKÝ TENISOVÝ SVAZ
Rozpis přeborů smíšených družstev pro rok 2021
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. Pořadatel
Pořadateli jednotlivých utkání jsou oddíly uvedené v rozlosování na prvních místech.
3. Místa utkání
Utkání se hrají na dvorcích pořádajících klubů na území JTS s přihlédnutím k čl. 90 soutěžního řádu.
4. Rozlosování - rok 2021 je rokem recipročním
Platí rozlosování.roku 2020.- příloha k tomuto Rozpisu. Zveřejněno na www.jihocesky.cztenis.cz, spolu se
závaznými termíny jednotlivých kol.
5. Hospodářské podmínky
Utkání jsou pořádána v režii oddílů.
6. Míče
Oficiálním míčem JTS pro soutěže družstev je míč Wilson Moneta US OPEN. Pořádající oddíl dodá ke
každému utkání 18 ks nových míčů.
B. Technická ustanovení
7. Předpis
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.
8. Účastníci,
Přeborů se účastní družstva řádně přihlášená do soutěže v souladu s článkem 71. – 72. Soutěžního řádu.
Přihláška musí být odeslána nejpozději do 31. 1. 2021 na adresu vedoucí soutěží. Do tohoto data musí oddíly
uhradit veškeré poplatky na účet JTS 316793/0300, a to kolektivní registrace ve výši 1 000,- Kč, poplatek
ve výši 300,- Kč za každé přihlášené družstvo dospělých, když má oddíl v soutěži přihlášeno též
mládežnické družstvo (včetně BABY a MINI), 600,- Kč za každé družstvo dospělých, když oddíl nemá
v soutěži žádné mládežnické družstvo (dle čl. 72 písmeno b) soutěžního řádu ČTS) a 300,- Kč za každé
mládežnické družstvo (dorost, starší a mladší žactvo) přihlášené do soutěže 2021. Variabilním symbolem
u plateb je evidenční číslo oddílu. Pokud nebudou poplatky uhrazeny v termínu, nebude oddíl (družstvo)
zařazen do soutěže. Oddíl musí mít uhrazeny i všechny pohledávky za minulé období.
Dále je možné zakoupit pro každé mládežnické družstvo (dorost, starší a mladší žactvo) karton míčů Wilson
US OPEN za 1200,- Kč. Míče musí být zaplaceny předem na účet JTS. Místo pro vyzvednutí bude určeno
dle aktuální situace.
Přihlášku do soutěží MINI a BABY tenisu zašlou oddíly též do 31. 1. 2021.
Mladší žactvo
ročník 2009 – 2011
Starší žactvo
ročník 2007 – 2011
Dorost
ročník 2003 – 2011
Dospělí
ročník 2011 a starší
Za provedenou výměnu soutěží mezi dvěma kluby dle čl. 74 Soutěžního řádu stanovuje řídící orgán
poplatek: v soutěži Divize ve výši 1 000,- Kč a v soutěži Krajský přebor dospělých 500,- Kč.
9. Soupisky
Oddíly vytvoří soupisky podle čl. 79-85 SŘ elektronicky v IS ČTS nejpozději do 15. 4. 2021. Nezbytnou
podmínkou je vyplnění všech požadovaných údajů, včetně telefonů a e-mailové adresy. Po schválení řídícím
orgánem si oddíly pro potřebu předložení soupisky při utkáních odtud vytisknou.
Dodatečné změny v soupiskách lze provádět pouze do stanoveného termínu 2. kola – čl. 88 SŘ.

10. Systém soutěží a způsob hry
Přebor se hraje jednokolově – každý s každým. Základní sestava 4+2.
Zápasy dvouher se hrají na dvě vítězné sady ze tří, systémem tie-break při stavu 6:6 ve všech sadách.
V zápasech čtyřher se hraje systémem NO – AD (bez výhod), na místo třetí sady supertiebreak.
11. Hrací doba
Utkání se hrají jako jednodenní. Začátky utkání jsou stanoveny na 9,00 hod., jiná doba zahájení je možná
pouze v souladu s čl. 96 Soutěžního řádu.
Domácí oddíl je povinen zajistit nejméně dva regulérní dvorce pro jeden zápas (pro Divizi a soutěže O pohár
prezidenta ČTS nejméně tři) a to na jednom místě.
Při větším počtu utkání na týchž dvorcích ve stejný den a s menším počtem dvorců než dva na jeden zápas
zahajuje nejdříve utkání nejvyšší soutěže a poté postupně utkání soutěží nižších bez ohledu na věkovou
kategorii. Při stanovení pořadí utkání soutěží téhož stupně (např. krajský přebor), ale různých věkových
kategorií, má přednost vždy starší věková kategorie. V případě posunu začátku z důvodu nedostatku dvorců
při více utkáních v jeden den, je pořádající oddíl povinen písemně oznámit změnu soupeři min. 7 dní předem
a hostující oddíl písemně potvrdí, že bere změnu na vědomí (platí i pro elektronickou komunikaci). Stejná
povinnost platí pro pořádající oddíl při utkání na jiných než domácích dvorcích (čl. 90 Soutěžního řádu).
Pokud bude utkání předehráno bez souhlasu řídícího orgánu, platí výsledek docílený na dvorci, ale oběma
klubům se uděluje pořádková pokuta ve výši 200,- Kč.
Odehrání utkání po předepsaném termínu bez souhlasu STK JTS znamená automaticky kontumační prohru
0:9 pro obě družstva.
Řídící orgán může přihlédnout k žádosti o odložení utkání z vážných důvodů. Žádost musí být předložena
nejpozději 48 hodin před termínem určeného rozpisem.
Důvodem k odložení utkání není nezpůsobilost dvorců ke hře.
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. Řídící orgán si vyhrazuje právo
vyslat na jednotlivá utkání delegáta.
14. Nezahájená a nedohraná utkání
V případě nepříznivého počasí jsou v utkáních, jejichž začátek je stanoven na 9,00 hod. a která nebyla vůbec
zahájena, povinna obě družstva vyčkat minimálně do 12,00 hod., než rozhodnou o odložení utkání na
náhradní termín. Pokud o to jeden ze soupeřů požádá, prodlužuje se tato doba do 14,00 hod. Do stanoveného
začátku utkání nahlásí kapitáni sestavu z přítomných hráčů pro dvouhry a sestavu zapíší do zápisu o utkání.
Tento zápis musí být zadán do IS v každém případě (i při nezahájení zápasu).
V utkáních, která mají pozdější začátek, nebo která byla přerušena po zahájení, se uvedená ustanovení
použijí přiměřeně posunuté době začátku nebo stavu rozehranosti utkání s přihlédnutím k pokročilosti času,
v němž k přerušení utkání došlo. V žádném případě nelze ihned odkládat utkání na náhradní termín.
15. Zápis o utkání
Výsledky utkání budou povinně hlášeny domácím klubem elektronickou formou podle zásad „Informačního
systému ČTS“. Zadávání výsledků do IS provádí domácí klub nejpozději do 24 hodin po skončení utkání,
v případě víkendových utkání nejpozději v pondělí po víkendu do 12.00 hod. Hosté jsou pak povinni do
dalších
24 hodin (v běžných termínech tedy do úterý 12.00 hod.) potvrdit jeho správnost. Pokud domácí zápis
nezveřejní v termínu (pořádková pokuta), prodlužuje se doba potvrzení zápisu hosty do pátku příslušného
týdne. Pokud hosté zápis nepotvrdí, má se za to, že zápas proběhl tak, jak je uvedeno v
elektronickém zápise domácích.
Během utkání se dvojmo vyhotovuje listinná forma zápisu, pro každého ze soupeřů jedna kopie. V případě,
že se utkání neuskutečnilo nebo nedohrálo, musí být písemný i elektronický zápis rovněž vyplněn a v jeho
poznámce musí být uveden termín nového utkání resp. dohrávky. Pokud se podle čl. 124 soutěžního řádu
kapitáni nedohodnou na datu do 15 dnů od původního termínu, nastupuje automaticky v platnost příslušný
náhradní termín pro každé kolo, tak, jak je uveden v rozlosování soutěže (jiný důvod použití náhradního
termínu nepřichází v úvahu). Dohodnutý čas nového utkání resp. dohrávky je třeba uvést rovněž v zápise o

utkání. Doba zahájení dohrávky musí odpovídat stavu rozehranosti utkání tak, aby bylo pokud možno
garantováno dokončení utkání v příslušný den. Je-li nutno dohodnout termín nového utkání resp. dohrávky,
které již bylo před tím jednou odloženo, zkracuje se výše uvedená 15- denní lhůta na 7 dnů. Nedojde-li
v tomto duchu k dohodě při opakované dohrávce, stanoví nový termín řídící orgán.
16. Postupy a sestupy
a) Dospělí
- vítěz divize postupuje do 2. ligy 2022
- do vyšší skupiny KP postupuje vítěz z dané skupiny, v případě žádného sestupu z 2. ligy postupují do
vyšší skupiny dvě nejlepší družstva z dané skupiny,
- sestupy jsou závislé na počtu sestupujících družstev z 2. ligy 2021
při sestupu žádného nebo jednoho družstva sestupuje do nižší soutěže jedno družstvo
při sestupu dvou družstev sestupují do nižší soutěže dvě družstva
b) Dorost, starší a mladší žactvo
Vyšší soutěže - Junior tour, Kadet tour a Jihočeská liga
- vítěz postupuje do finále MR ČR
- družstvo, které se umístí na posledním místě, sestupuje do krajského přeboru
Nižší soutěže - Krajské přebory
- vítěz postupuje do vyšší soutěže Junior tour, Kadet tour nebo Jihočeská liga
- sestupy se budou řídit dle počtu přihlášených družstev do soutěže následujícího roku.
17. Pořádkové pokuty
Řídící orgán vypisuje za níže uvedené přestupky přesně stanovené finanční sankce. Podkladem k udělení
pokuty je informace kapitána družstva uvedená v zápise o utkání, případně další zjištění řídícího orgánu.
- předehrání utkání bez schválení řídícím orgánem
200,- Kč pro obě družstva
- nenastoupení celého družstva k zápasu
2 000,- Kč
- nenastoupení družstva v plné sestavě
100,- Kč za každého chyb. hráče
- výkon funkce kapitána družstva osobou neuvedenou na soupisce družstva 50,- Kč
která se neprokáže písemným pověřením od klubu (čl. 77 SŘ)
- opožděné zadání zápisu o utkání domácím družstvem do IS ČTS
100,- Kč za první případ
200,- Kč za každý další případ
- neúplné vyplnění zápisu o utkání nebo uvedení nepravdivých údajů
100,- Kč
18. Námitky
Podávají se podle Soutěžního řádu, čl. 138-146 a 153-156.
19.

Pořad skupin s 5 a 6 účastníky
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo

6–3
5–6
6–2
4–6
6–1

2–4
4–1
1–3
3–5
5–2

Pořad skupin se 7 a 8 účastníky

1–5
3–2
5–4
2–1
4–3

1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo

Pořad skupin s 9 a 10 účastníky
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo

10 - 5
9 – 10
10 – 4
8 – 10
10 – 3
7 – 10
10 – 2
6 – 10
10 – 1

4–6
8–1
3–5
7–9
2–4
6–8
1–3
5–7
9–2

3–7
7–2
2–6
6–1
1–5
5–9
9–4
4–8
8–3

Schváleno VV JTS dne 15. 2. 2021

2–8
6–3
1–7
5–2
9–6
4–1
8–5
3–9
7–4

8–4
7–8
8–3
6–8
8–2
5–8
8–1

3–5
6–1
2–4
5–7
1–3
4–6
7–2

2–6
5–2
1–5
4–1
7–4
3–7
6–3

Pořad skupin s 3 a 4 účastníky
1–9
5–4
9–8
4–3
8–7
3-2
7-6
2-1
6–5

1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo

2–4
4–3
1–4
4–2
3–4
4–1

3-1
1-2
2-3
1-3
2-1
3-2

Věra Zasadilová - předseda STK JTS

1–7
4–3
7–6
3–2
6–5
2–1
5–4

