ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH
SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále
SeTeS) V ROCE 2021
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A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Názvy soutěží, věkové kategorie:
Severočeská divize dospělých
Severočeská divize dorostu
Severočeská divize staršího žactva
Severočeská divize mladšího žactva
2. Řízení soutěží:
Řídícím orgánem soutěží je SeTeS.
Účastníci soutěží:
Startují družstva z tenisových klubů, oddílů, tělovýchovných jednot a dalších
organizací sdružených v Severočeském tenisovém svazu, ve věkových kategoriích:
dospělí, dorost, starší žactvo a mladší žactvo.
Přihlášky:
Do 27. 2. 2021 každý klub uvede všechna svá družstva ve všech věkových
kategoriích buď na jednom předepsaném formuláři, nebo pouze v e-mailu a pošle na
adresu klara.patykova@seznam.cz.
Zařazení do soutěží bude provedeno dle výsledků z r. 2019, 2020 a počtu
přihlášených v jednotlivých věkových kategoriích. Přihláška musí obsahovat druh
povrchu a místo, kde družstvo sehraje soutěž, počet dvorců, povrch po dobu soutěže
musí být neměnný.
Pořadatelé:
Pořadateli jednotlivých utkání jsou tenisové oddíly nebo kluby uvedené na 1. místě v
rozpisu.
Pořadatel hradí míče a poskytuje dvorce k utkání.
Všechny soutěže se hrají míči WILSON US Open s logem ČTS a MONETA MONEY
BANK. Domácí družstvo dodá pro soutěže dospělých a dorostu nejméně 18
nových míčů, pro soutěže žactva nejméně 15 nových míčů. Dodá-li družstvo
míče jiné značky, bude mu utkání kontumováno. Kontakt na nákup míčů – p.
Radvanovský Milan tel. 775488440.
Časový rozvrh:
Soutěže se hrají ve stanovených termínech.
Termíny a pořad utkání:
Bude zveřejněn na internetových stránkách v rámci IS ČTS (cztenis.cz resp.
severocesky.cztenis.cz) jako dodatek tohoto Rozpisu soutěží po rozlosování soutěž
Losování:
d n e 14. 3. 2021 v 10.00 hodin v
klubovně
Losování resp. dolosování se uskuteční TK Ústí nad Labem.
B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
1. Předpis:
a)
Hraje se podle platného SŘT, platných pravidel tenisu, dle těchto propozic a
jejich příloh a dodatků.

b)
Dvouhra ve všech věkových kategoriích1. divize – na 2 vítězné sety,
dojde –li k tomu, že bude hrán 3. set, pak odehrát regulerní set, nikoli
supertiebreak. Po dohodě kapitánů lze v nižších soutěžích odehrát 3. set
supertiebreak.
c)
Čtyřhra ve všech věkových kategoriích – je v propozicích upravena, hraje
se na 2 vítězné sety, systémem NO – AD, dojde –li k tomu, že bude hrán 3. set,
pak odehrát supertiebreak.
d)
Ve všech věkových kategoriích je v I. divizi k sehrání mistrovského
utkání potřeba 3 tenisových dvorců s antukovým povrchem. Klub, který
nesplňuje podmínku minimálně tří dvorců na jedno utkání, se vzdá domácího
prostředí ve prospěch hostujícího družstva nebo si pronajme dvorce u některého z
klubů v SeTeS. Dále může tento klub po dohodě s hostujícím družstvem předehrát
utkání v NT.
e)
Klub, který má vylosováno v jeden termín na své dvorce více utkání najednou,
bude postupovat podle následujících pravidel: vyšší soutěž má přednost, starší
věková kategorie má přednost.
2. Systém soutěží:
Soutěže se hrají jednokolovým systémem každý s každým v základní části, stejným
systémem jako v roce 2019. Podmínky účasti v soutěži:
Kontaktní osobou klubu podaná přihláška za každé družstvo zvlášť, zaslaná řídícímu
soutěží nejpozději do 27. 2. 2021 a složené poplatky na účtě SeTeS č.
357977530277/0100, v.s. identifikační číslo klubu, v tomtéž termínu. Jednotný
kolektivní roční registrační poplatek pro všechny kluby je 1000,- Kč.
3. Soupisky:
Soupisky družstev pořídí kluby (kontaktní osoba klubu) nejpozději do 31. 3. 2021
prostřednictvím IS ČTS www.cztenis.cz resp. www.severocesky.cztenis.cz) dle SŘT.
Na soupisce musí být uveden kapitán družstva, jeho zástupce (jméno, příjmení,
adresa, PSČ, telefonické spojení).
4. Dodatečné změny na soupisce:
Provádí kontaktní osoba klubu pouze do termínu zahájení 2. kola soutěže dle SŘT,
prostřednictvím IS ČTS. Klub provádějící změnu na soupisce zaplatí za změnu
administrativní poplatek 200,-Kč za každou položku, splatný na účet SETES, za
každou změnu tj. za každou položku soupisky. Vyškrtnout lze pouze hráč, který v
soutěži ještě nestartoval.
5. Hrací doba:
Hraje se bez polední přestávky.
Začátky utkání kategorie mládeže 1. divize ve dnech pracovního klidu jsou v 10:00
hod.,v pracovních dnech v 15:00 hodin.
Všechny ostatní začátky utkání ve dnech pracovního klidu jsou v 9.00 hodin, v
pracovních dnech v 15.00 hodin.
Klub, který má vylosováno na své dvorce více utkání najednou, tak, že nesplňuje
podmínku minimálně dvou dvorců na jedno utkání, se vzdá domácího prostředí ve
prospěch hostujícího družstva nebo si pronajme dvorce u některého z klubů v
SeTeS. Dále může tento klub po dohodě s hostujícím družstvem předehrát utkání v
NT. V tomto případě tak musí do 7 dnů před termínem utkání prokazatelně
informovat vedoucího soutěže a hostující družstvo.
6. Řízení utkání:

Utkání řídí zpravidla společně kapitáni obou družstev v souladu se SŘT, kteří evidují
přesně celý průběh utkání. Za pořízení zápisu zodpovídá pořadatel akce.
7. Zápis o utkání:
Zápis o utkání vyplní kontaktní osoba domácího klubu do internetového formuláře na
www.cztenis.cz do 24 hodin po skončení utkání. Originál zápisu se všemi
předepsanými náležitostmi má kontaktní osoba družstva povinnost archivovat, aby v
případě požadavku řídícího soutěže mohla tento dokument předložit.
V případě, že v zápise o utkání se objeví námitka, je kontaktní osoba domácího klubu
povinna poslat originál zápisu poštou na řídícího soutěže (zůstává povinnost zapsat
výsledky do IS ČTS nejpozději první pracovní den po ukončení utkání).
Kontaktní osoba hostujícího klubu má možnost výsledky potvrdit či odmítnout (udat
důvod odmítnutí) nejpozději do 48 hodin od ukončení utkání. Pokud tak neučiní, jsou
výsledky zapsané na Internet považovány za schválené ze strany hostujícího
družstva.
9. Námitky a odvolání:
Podávají se a jsou vyřizovány SeTeS ve smyslu SŘT čl. 138 - 146.
10. Řídící soutěží:
Ing. Klára Patyková, Štursova, 798/40, 40001 Ústí nad Labem, tel. 606 831
379, e-mail: klara.patykova@seznam.cz
11. Postupy a sestupy:
Dospělí: Vítěz 1. divize do vyšší soutěže, řízené ČTS, mezi vítězi skupin 1. Divize
bude po odehrání základní části sehráno utkání o postup do vyšší soutěže – II. ligy v
termínu předběžně stanoveném na, vítězové resp. nejlépe umístěná družstva ve 2.
Severočeské divizi postupují do 1. SČ divize. Vítězové skupin 3. SČ divize postupují
do 2. SČ divize. Z 1. SČ divize sestoupí tolik družstev, kolik bude třeba pro
postupující z 2. SČ divizí a sestupujících z II. ligy. Analogicky budou řešeny sestupy i
z 2. SČ divize. V případě nestejnoměrného počtu sestupujících ze skupin rozhodne o
sestupujících případná dodatečná baráž.
V soutěžích mládeže sestupují poslední 2 družstva z jednotlivých skupin 1. divize a
postupují vítězové z jednotlivých skupin 2. divize jako v roce 2019.
12. Zvláštní upozornění na změny v SŘT.
Určování sestav pro čtyřhry je změněno, viz. čl. 103. Protože SŘT neřeší situaci pro
případ, že dojde k rovnosti BH i součtu umístění na CŽ (např. hrají 4 hráči s 1
bodem), upravují tuto situaci propozice soutěže takto. Při rovnosti bodů a součtu
umístění na žebříčku hráčů nominovaných do čtyřhry, musí být do první čtyřhry
nominován hráč, který je z nominovaných hráčů pro čtyřhry umístěn nejvýše na
soupisce družstva, za něž startuje.
Upozornění na nutnost zdravotních prohlídek.
13. Zveřejnění výsledků a tabulek:
Po každém odehraném kole nejpozději do pondělí, do 20:00 hodin na www.cztenis.cz
resp www.severocesky.cztenis.
Dospělí a starší žactvo – 2. liga a oblastní soutěže
1. kolo
2. kolo
3. kolo

sobota 01. 05. 2021
sobota 08. 05. 2021
sobota 15. 05. 2021

NT 09. 05. 2021
NT 16. 05. 2021
NT 23. 05. 2021

4.
5.
6.
7.

kolo
kolo
kolo
kolo

sobota 29. 05. 2021
sobota 05. 06. 2021
sobota 19. 06. 2021
sobota 26. 06. 2021

NT
NT
NT
NT

06. 06. 2021
20. 06. 2021
27. 06. 2021
03 .07. 2021

Dorost a mladší žactvo – oblastní soutěže
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

02. 05. 2021
09. 05. 2021
16. 05. 2021
30. 05. 2021
06. 06. 2021
20. 06. 2021
27. 06. 2021

NT 08. 05. 2021
NT 15. 05. 2021
NT 29. 05. 2021
NT 05. 06. 2021
NT 12. 06. 2021
NT 26. 06. 2021
NT 04.07.2021

Veškeré změny v soutěžích dle aktuální epidemiologické situace schvaluje VV
SETES.
Postupový a sestupový klíč soutěží v r. 2021 bude upřesněn podle situace do
začátků soutěží.

Soutěže v kategorii minitenis a babytenis 2021
Přihlášky do 27. 2. 2021 na e-mail. : klara.patykova@seznam.cz

