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PŘEBORNICKÉ
SOUTĚŽE
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DOSPĚLÍ, DOROST, STARŠÍ ŽACTVO, MLADŠÍ ŽACTVO

Všeobecná ustanovení
ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ:
POŘADATEL:
ČASOVÝ ROZVRH:
MÍSTA UTKÁNÍ:
ROZLOSOVÁNÍ:
HOSPODÁŘSKÉ
NÁLEŽITOSTI:
MÍČE:

Řídícím orgánem soutěží je Jihomoravský tenisový svaz. Ve smyslu sportovně technických
předpisů tenisu řídí soutěže „sportovně-technická komise JTS“ (Jiří Vyoral – předseda, Karel
Přerovský, Jiří Hanák). Ředitelem soutěží je předseda komise.
Pořadateli jednotlivých utkání jsou tenisové oddíly nebo kluby (dále jen „kluby“) uvedené v
rozlosování na prvních místech.
Všechny soutěže družstev JTS všech věkových kategorií se hrají od dubna či května do června
2015 (vyzývací finále staršího žactva a dorostu v srpnu či září 2015).
Utkání se hrají na dvorcích pořádajících klubů na území JTS s přihlédnutím k čl.90 soutěžního
řádu.
Bude provedeno 17.2.2015,10.00 hod. v kanceláři JTS Vídeňská 9, 639 00 Brno za účasti
zástupců klubů. Uplatňuji se reciproční tabulky.
Utkání jsou pořádána v režii klubů; podrobnosti týkající se zajištění míčů viz následující
odstavec.
Oficiálním míčem JTS pro soutěže družstev je míč Wilson US Open s logem ČTS.Míče
na utkání je možno zajistit prostřednictvím Jihomoravského tenisového svazu. Cena jednoho
kartonu míčů typu US Open ČTS je 2091,00 Kč. Objednávky je možno i kdykoliv během roku
směřovat na sekretariát JTS. Pořádající klub pak dodá ke každému utkání v divizi a I.třídě
dospělých a v lize dorostu 27 ks a na 3.set v každém zápase další 3 nové míče, ve III. třídách
mládeže a IV.třídách dospělých 12 ks, ve všech ostatních soutěžích 18 ks nových míčů značky
WILSON US OPEN ČTS. Nedodá-li pořádající klub míče firmy WILSON nebo bude-li jich k
dispozici nedostatečný počet, nezahájí vrchní rozhodčí vůbec utkání a tuto skutečnost uvede
na zadní straně zápisu o utkání. Předloží-li pořádající klub míče WILSON jiného typu než je
předepsáno, utkání se sehraje a zúčastněné strany zapíší svá stanoviska k použití jiného typu
míče do zápisu o utkání.

Technická ustanovení
PŘEDPIS:

START DRUŽSTVA:
SYSTÉM SOUTĚŽÍ:

SOUPISKY:

HLÁŠENÍ UTKÁNÍ:

Hraje se podle soutěžního řádu tenisu platného od 1.10.2007 a podle platných pravidel tenisu,
v obou případech včetně pozdějších změn a dodatků. Dále platí všechna ustanovení tohoto
rozpisu a pokyny zveřejněné na www stránkách JTS nebo jiných oficiálních materiálech
Jihomoravského tenisového svazu. V souladu s čl. 69 SŘT upravuje tento rozpis některá dílčí
ustanovení řádu jiným způsobem. Experimentální způsoby počítání skóre ani systém No Ad se
v žádné soutěži nepoužívají.
Povinnosti účastníků jsou dány soutěžním řádem, zejména čl.71-72.
Soutěže se hrají způsobem každý s každým na místech podle vylosování, jednokolově. V divizi
dospělých, v ligových soutěžích mládeže a ve všech I. třídách je jedna skupina; ve všech II.
třídách vždy dvě územní skupiny; ve III. třídách tři nebo čtyři územní skupiny a ve IV. třídě
dospělých tolik územních skupin,podle počtu přihlášených družstev. V ligových soutěžích
dorostu a staršího žactva sehraje po skončení základní skupiny její vítěz tzv. vyzývací finále o
titul přeborníka JTS proti TK Agrofert Prostějov v Prostějově. Utkání se hrají jako jednodenní.
Základní sestava 4+2, celkem 9 zápasů - podle čl. 97 soutěžního řádu.
Kluby vytvoří soupisky podle čl. 79-85 soutěžního řádu elektronicky na webových stránkách
www.cztenis.cz v rámci Informačního systému ČTS v termínu do 15.4.2015. Pro potřebu
předložení soupisky při utkáních si odtud vytisknou po schválení řídícím orgánem její listinnou
podobu. Dodatečně bude možno provést připsání na soupisku pouze jedenkrát (bez omezení
počtu připisovaných hráčů), a to nejpozději do termínu 2. kola. Toto opatření se netýká nově
zaregistrovaných hráčů s českým občanstvím ve věkových kategoriích žactva, které bude
možno na soupisky doplnit kdykoliv. Za dodatečné připsání na soupisku podle čl. 88 soutěžního
řádu se stanovuje administrativní poplatek 50,- Kč za každého připisovaného hráče. Při
připisování hráčů na soupisku není možno měnit pořadí hráčů již dříve zapsaných. Z hlediska
povoleného počtu cizinců na soupisce se tenisté ze zemí Evropské unie nepovažují v kategorii
dospělých za zahraniční hráče.
Pokud se utkání hraje ve stanoveném termínu v 9.00 na dvorcích klubu uvedených v rozpisu
příslušné soutěže v úřední hodinu začátku, není nutno podle čl.91b a 93 soutěžního řádu
zasílat hlášení utkání. Doba a místo konání jsou pak automaticky stanoveny tímto rozpisem.
Utkání hlásí pořádající klub e-mailem na adresu kapitána družstva soupeře nejpozději 7 dní
(včetně) před určeným termínem svému soupeři a delegovanému vrchnímu rozhodčímu pouze
v případě, kdy se hodina zahájení utkání z důvodů daných v čl.96 soutěžního řádu liší od
úředního začátku nebo kdy se utkání hraje jinde než na dvorcích uvedených v rozpisu. V
nejnižších dvou soutěžích ve všech kategoriích je povoleno předem písemně vzdát zápasy
maximálně dvou hráčů formou mailu na adresu uvedenou v IS. Toto oznámení v kopii poslat
na adresu JTS. Termín oznámení bez sankce: nejpozději v pátek před zápasem do 12.00.

POVINNOST
DOMÁCÍHO KLUBU:
POVOLENÉ
VÝJIMKY:

Domácí klub je povinen mít během utkání k dispozici (k prodeji) i pro soupeřovy funkcionáře a
hráče alespoň základní nápoje.
Ve smyslu čl. 25 soutěžního řádu povoluje řídící orgán výjimku, na základě níž není nutno
striktně dodržet hodnoty volného prostoru (rozběhu) 5,5 m za základní čarou resp. 3,05 m
podél postranní čáry podle platného znění soutěžního řádu.
TERMÍNY UTKÁNÍ:
Závazné termíny jednotlivých kol jsou uvedeny na IS. Pokud hrají v jedné skupině kterékoli
soutěže dvě družstva jednoho oddílu, musí svůj zápas předehrát před zahájením 2. kola
příslušné soutěže. Úřední začátky utkání jsou stanoveny na 9.00 hod., jiná doba zahájení je
možná pouze v souladu s čl.96 soutěžního řádu. Předehrávky utkání jsou možné podle čl.94
soutěžního řádu. Pro případy reprezentačních výjezdů členů družstev platí následující
ustanovení: pokud termín utkání koliduje s oficiálním reprezentačním výjezdem ČTS alespoň
dvou členů družstva, stanoví řídící orgán po dohodě s oběma kluby nový termín utkání (i
pozdější oproti původnímu) na základě písemné žádosti klubu zaslané nejpozději 14 dnů
(včetně) před původním termínem utkání řídícímu orgánu soutěže a v opise příslušnému
vedoucímu družstva soupeře. Ustanovení se týká utkání té věkové kategorie, v níž hráč či
hráčka (dále jen „hráč“) reprezentuje ČTS. Použití náhradních termínů viz „ZÁPIS O UTKÁNÍ“.
Je-li utkání rozlosováno na sobotu, povoluje se soupeřům po vzájemné dohodě odehrát je až v
neděli téhož víkendu, ne však později. Tato dohoda musí být řídícímu orgánu hlášena stejnou
formou jako předehrávka. Je-li utkání ohlášeno na pozdější, zpravidla odpolední hodinu, a v
době ohlášeného začátku není dokončeno předchozí (ranní) utkání, jsou družstva povinna
vyčkat, až se pro jejich utkání uvolní příslušné dvorce. Utkání divize, I. a II.třídy dospělých,
stejně jako ligy a I.třídy všech mládežnických věkových kategorií musí být hrána minimálně na
třech dvorcích, v nižších třídách postačí dva dvorce. Při odpoledních utkáních je možno zahájit
na menším počtu dvorců a další obsazovat postupně podle situace. Pokud má domácí k
dispozici pouze 2 dvorce (v nižších třídách), dostaví se na začátek zápasu čtyři muži a ženy se
mohou dostavit 2 hodiny po úvodu zápasu. V tom případě se hrají zápasy v pořadí 1. – 4. muž
a poté 1. -2. žena. Je možná i jiná domluva, ale musí být mailová a odeslaná v kopii i na
svazovou mailovou adresu. Jestliže má domácí družstvo uveden v rozpise soutěže větší počet
dvorců, ale utkání se uskuteční jen na dvou, je povinnen na tuto skutečnost předem upozornit
na mailovou adresu kapitána hostí.
REGISTRAČNÍ PRŮKAZY: Před každým utkáním mládeže se podle čl.104 soutěžního řádu předkládají ke kontrole
vrchnímu rozh. Totožnost dospělých se prokazuje průkazem totožnosti. Platnost registračního
průkazu je dána zejména čl.11 registračního řádu. Bez předložení registračního průkazu může
hráč nastoupit, je-li v době utkání prokazatelně řádně registrován (je na oficiální soupisce) a
je-li vrchním rozhodčím ověřena jeho totožnost podle čl.28 soutěžního řádu. Start hráče bez
předložení registračního průkazu se vyznačí na zadní straně zápisu o utkání a podléhá
pořádkové pokutě ve výši 100,- Kč (u dospělých RP zrušeny).
LÉKAŘSKÉ
Rozhodčí neprovádějí kontrolu zdravotní způsobilosti hráčů. Za způsobilost ke startu
PROHLÍDKY:
po zdravotní stránce zodpovídá každý hráč sám, u hráče mladšího 18 let také jeho zákonní
zástupci (čl.8 soutěžního řádu) a dále též pedagogičtí a organizační pracovníci klubů - tj.
trenéři, cvičitelé, vychovatelé atd.
KAPITÁNI
Povinnosti a práva kapitánů se řídí soutěžním řádem, zejména čl. 77-78 a 102-105. Kapitáni
DRUŽSTEV:
družstev musí ovládat pravidla tenisu a soutěžní řád, za což zodpovídají tenisové kluby, které
rovněž nesou důsledky případného nekompetentního vystupování svých kapitánů při utkáních.
START HRÁČŮ
Každý hráč smí nastoupit v jedné věkové kategorii v rámci jednoho soutěžního kola

START
ZAHRANIČNÍCH A
HOSTUJÍCÍCH
HRÁČŮ:
ŘÍZENÍ UTKÁNÍ:

pouze za jedno družstvo v předehrávce nebo řádném soutěžním termínu nebo
náhradním termínu, tzn. zúčastnit se pouze jednoho mistrovského utkání v jednom
soutěžním kole v jedné věkové kategorii. V případě, že hráč nastoupí v jedné
věkové kategorii jednoho soutěžního kola za jedno družstvo v předehrávce nebo za
jedno družstvo v řádném soutěžním termínu, nesmí již nastoupit za jiné družstvo
v téže věkové kategorii v náhradním termínu jednoho soutěžního kola.V případě, že
toto pravidlo bude porušeno, bude skrečován v pořadí druhý, případně třetí zápas, ve kterém
hráč nastoupí včetně ovlivněných zápasů. Pokud budou zahájena utkání ve stejnou dobu,
bude skrečován zápas nižší soutěže. Za nastoupení se pokládá uvedení v zápise o utkání.
Případné reklamace klubů je potřeba uplatnit ihned, nejpozději však do 7 dnů po ukončení
Soutěže

V utkání dospělých smí nastoupit za družstvo pouze jeden hráč ze zemí mimo Evropskou unii;
v utkání mládeže smí nastoupit za družstvo pouze jeden hráč, který nemá české státní
občanství. V každém utkání smí nastoupit za družstvo maximálně tři hostující hráči; při startu
cizince ze země mimo Evropskou unii se počet hostujících hráčů v utkání snižuje na dva.
Řídící orgán provede delegaci vrchních rozhodčích na všechna utkání ligových soutěží mládeže
a divize dospělých. Dále si vyhrazuje právo podle potřeby delegovat operativně vrchní rozhodčí
i na další libovolná utkání. Pokud se vrchní rozhodčí nedostaví nebo pokud není delegován, řídí
utkání společně kapitáni družstev podle soutěžního řádu, čl. 112-115. Jména delegovaných
vrchních rozhodčích pro jednotlivá utkání jsou zveřejněna na webu JTS, sazebník odměn a
náhrad je součástí tohoto rozpisu. Výplatu vrchního rozhodčího je povinen provést pořádající

klub podle čl. 91e soutěžního řádu nejpozději před uzavřením zápisu o utkání. Rozhodčímu
náleží odměna za výkon funkce a náhrada cestovních a jiných výdajů podle obecně závazných
právních předpisů (cestovné vlastním autem nebo hromadným dopravním prostředkem podle
skutečnosti, stravné apod.) Aby byly sníženy náklady oddílů na rozhodčí, byl ve všech
případech, kdy se divize a krajské ligy hrají v jednom termínu, nominován na dvě utkání jeden
rozhodčí. Pořádající oddíl je povinen zajistit, aby byl začátek druhého zápasu (mladší
kategorie) posunut nejméně o 2 hodiny – hlášení hostujícím. Rozhodčímu přísluší odměna za
1,5 zápasu, ostatní náležitosti 1x. Námitky k výkonu vrchního rozhodčího může klub kromě
sdělení na zadní straně zápisu zaslat ihned po skončení utkání řídícímu orgánu. Takto podaná
námitka nemůže zpochybnit výsledek docílený na dvorci, ale je potřebnou informací pro řídící
orgán o výkonu delegovaného rozhodčího a žádáme oddíly, aby ji v dostatečné míře užívaly.
Jednotlivé zápasy ve dvouhrách i čtyřhrách se ve všech soutěžích hrají podle prováděcího
předpisu k čl. 32 soutěžního řádu (bez hlavních rozhodčích). JTS upozorňuje všechny kapitány
družstev, aby při počítání sestav čtyřher brali jako celostátní umístění jednobodových hráčů
muži 1151, ženy 1034, dorostenci 1066, dorostenky 666, st.žáci 1072, st.žákyně 775, ml.žáci
1973, ml.žákyně 1164.
PŘESUNUTÍ
Má-li domácí klub k dispozici halu (závazná informace o této skutečnosti včetně povrchu v hale
UTKÁNÍ DO HALY:
je uvedena u každé soutěže v rámci adresáře účastníků), může být v případě nepříznivého
počasí utkání sehráno nebo dohráno v hale. O přesunutí utkání do haly rozhoduje delegovaný
vrchní rozhodčí utkání. Pokud utkání řídí společně kapitáni obou družstev, může být utkání
přesunuto do haly jen v tom případě, souhlasí-li s tím oba kapitáni.
NEZAHÁJENÁ A
V případě nepříznivého počasí jsou v utkáních, jejichž začátek je stanoven na 9.00 hod. a která
NEDOHRANÁ UTKÁNÍ: 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. V utkáních, která mají pozdější začátek nebo která byla přerušena po
zahájení, se uvedené ustanovení použije 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.
ZÁPIS O UTKÁNÍ:
Ve všech soutěžích budou výsledky utkání povinně hlášeny elektronickou formou podle zásad
„Informačního systému ČTS“, a to nejpozději do 24 hodin po skončení utkání, v případě
víkendových utkání nejpozději v pondělí po víkendu do 12.00 hod. Elektronický zápis vyplňuje
vždy domácí klub, hosté jsou pak povinni do dalších 48 hodin (v běžných termínech tedy do
středy do 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 (pořádková pokuta), 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 elektronický zápis odeslán rovněž a v jeho poznámce musí být uveden
termín nového utkání resp. dohrávky. Pokud se podle čl.124 soutěžního řádu kapitáni družstev
nedohodnou na datu do 15 dnů od původního termínu, nebo se dohodnou na termínu
pozdějším, 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. Má-li být sehráno celé utkání, stanovuje se
doba zahájení na 14.00 hod., nedohodnou-li se soupeři jinak. Při dohrávce se počítá znovu
čekací doba 20 minut dle čl.108 soutěžního řádu. Je-li nutno dohodnout termín nového utkání
resp. dohrávky v utkání, které již bylo před tím jednou odloženo, zkracuje se výše uvedená 15denní lhůta na 7 dnů. Pokud družstvo ze závažných důvodů nemůže odehrát nebo dohrát
utkání v náhradním termínu a kapitáni se nedohodnou, požádají do pondělí do 12.00 po
termínu zápasu o určení NT řídící orgán na mailovou adresu svazu. Pokud budou důvody
uznány jako závažné, stanoví nový termín řídící orgán, jinak se bude utkání dohrávat v řádném
náhradním termínu. Hodinu zahájení určí řídící orgán soutěže.
POŘÁDKOVÉ
Řídící orgán vypisuje za níže uvedené přestupky přesně stanovené finanční sankce.
POKUTY:
Podkladem k udělení pokuty je informace uvedená v zápisu o utkání vrchním rozhodčím, resp.
kapitánem družstva, případně další zjištění řídícího orgánu. Každý klub bude o udělené sankci
informován souhrnně po skončení soutěží formou mailu na adresu kontaktní osoby klubu. V
odůvodněných případech může řídící orgán kromě pokuty předat záležitost k dalšímu řešení
disciplinární komisi, případně stanovit pořádkovou pokutu i za další, níže neuvedené přestupky:
- opožděné zadání soupisky družstva do Informačního systému ČTS (SŘT čl. 80 a 128) za
každé družstvo:
100,- Kč
- výkon funkce kapitána družstva osobou neuvedenou na soupisce družstva, která se
neprokáže písemným pověřením od klubu (SŘT čl. 77):
50,- Kč
- předehrání utkání bez schválení řídícím orgánem nebo v případě žádosti o předehrání podané
po předepsané lhůtě (SŘT čl. 94): pro obě družstva (totéž platí i pro dohodu o přeložení
sobotního utkání na neděli)
200,- Kč

NÁMITKY:
TITULY A
CENY:
POSTUPY
A SESTUPY:

- nenastoupení k utkání (SŘT čl. 95) 1. případ: divize, ligy, I. třídy 3.000,- Kč, nižší soutěže
2.000,- Kč, odstoupení ze soutěže nebo opakovaný případ: dvojnásobek
- nepředložení soupisky při utkání (SŘT čl.105)
200,- Kč
- nepředložení registračního průkazu při utkání (SŘT čl.105) za každého hráče
100,- Kč
- zápas vzdaný bez boje v důsledku nenastoupení družstva v plné sestavě (SŘT čl.103):
- v divizi a I.třídě dospělých, v ligových soutěžích mládeže: v 1. utkání
100,- Kč
každé další provinění
150,- Kč
- v ostatních soutěžích (kromě omluvených neúčastí podle tohoto rozpisu)
50,- Kč
- pozdní dostavení se k utkání (SŘT čl. 107)
50,- Kč
- překročení limitu 15 minut k přípravě dvorce (SŘT čl. 111)
50,- Kč
- neúplné vyplnění zápisu o utkání nebo uvedení nepravdivých údajů (SŘT čl. 117)
100,- Kč
- opožděné zadání zápisu o utkání do Informačního systému ČTS nebo opožděné potvrzení
správnosti zápisu hostujícím družstvem (SŘT čl. 118, 128) 1. případ:
50,- Kč
každý další: dvojnásobek předešlé sazby
100/200/400 -Kč
Podávají se podle soutěžního řádu, čl.138-146 a 153-156.
Vítězové ligových soutěží mládeže získávají titul Přeborník Jihomoravského tenisového svazu
pro rok 2015 a obdrží poháry pro vítěze. V kategoriích dorostu a staršího žactva náleží pohár
také vítěznému družstvu základní dlouhodobé části.
Pokud by v některé soutěži družstev v důsledku sestupu z vyšších soutěží mělo být více než
8 družstev, bude zvýšen počet sestupujících z těchto soutěží. Při lichém počtu sestupujících se
rozhodne o záchraně mezi stejně umístěnými družstvy ze skupin podle SŘT – body …

A) DOSPĚLÍ
-vítěz divize postupuje do 2.ligy 2016 a podle počtu sestupujících z ligy budou postupy a sestupy řešeny takto:
- z divize do I.třídy 2016 sestoupí tolik družstev, kolik jihomoravských týmů sestoupí z ligy do divize 2016 (nesestoupí-li z
ligy žádný jihomoravský tým, sestupuje z divize jedno poslední družstvo)
- vítěz I.třídy postupuje do divize 2016 (nesestoupí-li z ligy žádný jihomoravský tým, postupují do divize první dvě
družstva z I.třídy)
- z I.třídy do II.třídy 2016 sestoupí o jedno družstvo více, než kolik jihomoravských týmů sestoupí z ligy do divize 2016
- vítězové obou skupin II.třídy postupují do I.třídy 2016
- z II.třídy do III.třídy 2016 sestoupí o tři družstva více, než kolik jihomoravských týmů sestoupí z ligy do divize 2016
- vítězové všech čtyř skupin III.třídy postupují do II.třídy 2016
- z III.třídy do IV.třídy 2016 sestoupí osm družstev - jenom v případě sestupu tří družstev JTS z ligy do divize sestoupí z
III.třídy do IV.třídy devět družstev (nejhorší z 6.míst dle SŘT).
- vítězové všech sedmi skupin IV.třídy postupují do III.třídy 2016, kromě nich mohou postoupit i některá družstva z
2.míst jednotlivých skupin podle těchto pravidel: počet sestupujících jm-týmů z ligy / počet postupujících ze IV.třídy =
0/9; 1/8.
Pro určení postupujících z 2.míst se vzhledem k nestejnému počtu družstev ve skupinách považuje za rozhodující počet
bodů, příp. skóre ze vzájemných utkání nejlepších šesti týmů každé skupiny.
není-li uvedeno jinak, jsou sestupy či postupy ze skupin ve všech případech rovnoměrné, při nerovnoměrném počtu
sestupujících ve II.třídě JTS rozhoduje vyšší počet získaných bodů (lepší skóre) pro týmy umístěných na na stejných
místech skupin A,B.
B) DOROST A STARŠÍ ŽACTVO
- vítěz základní části ligy a TK Agrofert Prostějov se zúčastňují M-ČR 2015
- poslední družstvo z ligy sestupuje do I. třídy 2016
- vítěz I. třídy postupuje do ligy 2016
- poslední dvě družstva z I. třídy sestupují do II. třídy 2016
- vítězové obou skupin II. třídy postupují do I. třídy 2016
- z II tříd sestupují poslední dvě družstva z každé skupiny (dorost), ve starším žactvu sestoupí poslední dvě družstva z
každé skupiny plus horší tým z 6. místa skupin A,B.
- vítězové všech skupin III. třídy postupují do II. třídy 2016
Pokud by se nejlepší jihomoravský tým v roce 2015 neprobojoval alespoň do semifinále mistrovství ČR družstev nebo
nesplňoval požadavek dvou reprezentantů ČR v kádru pro rok 2015, musel by místo vyzývacího finále absolvovat v roce
2016 základní část ligy. V tom případě by z ligy 2015 sestoupila poslední dvě družstva a o jedno družstvo více by
sestupovalo i z následujících nižších soutěží podle stejných regulí, jaké jsou vypsány v kategorii dospělých ( podle počtu
bodů či skóre ve svých skupinách).
C) MLADŠÍ ŽACTVO
- TK Agrofert Prostějov, a další nejlépe umístěný tým ligy se zúčastňují M-ČR 2015
- poslední družstvo z ligy sestupuje do I. třídy 2016
- vítěz I. třídy postupuje do ligy 2016
- poslední dvě družstva z I. třídy sestupují do II. třídy 2016.
- vítězové obou skupin II. třídy postupují do I. třídy 2016
- z II třídy sestupují poslední dvě družstva plus horší ze 6. místa skupin A,B do III. třídy 2016
- první družstvo z každé skupiny III. třídy postupuje do II. třídy 2016

Informační systém ČTS
V sezóně 2015 je pro všechny účastníky soutěží družstev řízených JTS ve věkových kategoriích dospělí,
dorost, starší a mladší žactvo opět povinné používání elektronického Informačního systému ČTS (dále jen
„IS“). Již několik ročníků se tímto způsobem zadávají nejen docílené výsledky (zápisy o utkání), ale také
soupisky. Možnost zadat soupisky družstev v IS je pro kluby otevřena počínaje 21.3.2015, kdy se
definitivně uzavírá hostování a do databáze jsou zahrnuti i hostující hráči. Soupisky pak musí být vytvořeny
do 31.3.2015. Soupisky může v rámci IS zadávat pouze tzv. kontaktní osoba klubu, která se do systému
hlásí svými „přihlašovacími údaji“ (uživatelské jméno, heslo) Neznáte-li potřebné přihlašovací údaje,poskytne
Vám je pí Brožová na tel.č. 222 333 423. Po vstupu do IS kliknete na liště na výraz „družstva“ a nabídne se
Vám tvorba soupisky. Vyberete příslušné družstvo, zadáte požadované údaje týkající se kapitána družstva i
jeho zástupce a poté jednoduchým způsobem pomocí roletek vytvoříte kompletní soupisku. IS hlídá veškerá
pravidla pro tvorbu soupisek, daná čl. 83 a 84 soutěžního řádu. Do chvíle, než soupisku schválí řídící orgán
soutěže, je její podoba přístupná pouze zadavateli. Teprve schválením se soupiska na webu zveřejní i pro
ostatní – proto bude řídící orgán schvalovat soupisky družstev v téže soutěžní skupině zásadně současně, a
to počínaje 1.4.2015. Schválené soupisky svých družstev si klub vytiskne z IS popř. z www.cztenis.cz. Takto
vytištěná soupiska je považována za oficiální dokument pro start družstva v utkání. Dodatečné změny v
soupiskách je možno provést nejpozději do termínu 2. kola – každou soupisku lze měnit jen jedenkrát bez
omezení počtu změn. (dodatečné připsání nově zaregistrovaných žáků s českým občanstvím bude možné i
po tomto termínu, ale už nikoliv přímo v IS, nýbrž pouze přes ředitele soutěže). Výsledky jednotlivých utkání
– „zápis o utkání“ – zadává do IS za všechna družstva klubu opět tatáž jediná kontaktní osoba klubu.
Výsledky musí být zadány domácím týmem do 24 hodin od zahájení utkání, v případě víkendových utkání
nejpozději v pondělí po víkendu do 12.00 hod. Povinností hostů je do dalších 48 hodin (v běžných
termínech tedy do středy do 12.00 hod.) zkontrolovat všechny údaje zadané domácími a potvrdit jejich
správnost. Do tzv. poznámky uvede hostující kontaktní osoba vždy nějaký text – buď „bez připomínek“ nebo
konkrétní námitku. Pokud tak neučiní, má se za to, že zápas proběhl tak, jak je uvedeno v elektronickém
zápise domácích. Poté výsledek schvaluje řídící orgán soutěže. Nesplnění povinností ze strany domácího
i hostujícího klubu bude postihováno pořádkovými pokutami. Případné další informace na shora
uvedeném čísle, dotazy vysloveně technického charakteru směřujte na webmastera ČTS p.Lukáše Březinu
(brezina@cztenis.cz)

Sazebník odměn rozhodčího - delegáta ČTS
soutěže
jednotlivci

vrchní rozh.+vedoucí rozh.
družstva

licence
ITF
A
MČR dospělých a dorostu
1300
1200
1.liga smíšených družstev
1000
MČR žactva
MČR družstev mládeže
1000
2.liga smíšených družstev
900
Turnaje třídy A
800
Turnaje třídy B, oblastní přebory
soutěže družstev JTS
700
Turnaje třídy C, D, okresní přebory
600
pro delegáta ČTS platí sazba vrchního rozhodčího Licence A

B

600
500

Podle skutečnosti: náhrada cestovného vlastním autem 4,- Kč za km
hromadnou dopravou - dle předložených dokladů,
náhrada stravného 5 - 12 hodin 80,- Kč 12 - 18 hodin 116,- Kč více než 18 hodin 181 Kč
Všechny uvedené sazby jsou pouze doporučené, mezi pořadatelem a rozhodčím může dojít k jiným
dohodám.
V Praze dne 4. 10. 2007

