
SETES – ROZPIS SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV 2022

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, www.severocesky@cztenis.cz 

3. Vedoucí soutěží:
Ing. Klára Patyková, Štursova 798/40, 40001 Ústí nad Labem, tel. 606 831 379, e-mail:
klara.patykova@seznam.cz 

4.  Pořadatel utkání.
Družstva uvedena v rozpisech utkání na prvních místech.

5.Hospodářské podmínky
Všechna družstva startují na náklady svých klubů.
Pořadatelé utkání dodají ke každému utkání stanovený počet a druh nových míčů.
Dospělí a 1.divize ml. žactva, st. žactva a dorostu 18 ks míčů - zn. míčů bude
upřesněna do zahájení soutěží dle smlouvy uzavřené ČTS.
Ostatní soutěže 15 ks míčů.
Kontakt na nákup míčů – p. Radvanovský Milan tel. 775 488 440 (Ústecký kraj),
p.Hajátko Miloslav tel. 777 736 980 (Liberecký kraj).

6. Začátky utkání
1.divize mládeže začátek utkání je stanoven na 10:00 hodin.
Ostatní soutěže začátek utkání je stanoven na 9:00 hodin.
V případě více utkání na dvorcích má pořadatel právo ohlásit nejpozději 7 dnů předem
hostujícímu družstvu a vedoucímu soutěže změnu hodiny zahájení utkání. Přednost mají a)
vyšší soutěže, b) starší věková kategorie.

7. Náhradní termíny 
Pokud nedojde k dohodě kapitánů družstev, je pro každé kolo rozpisem stanoven náhradní
termín. Odložená utkání musí být sehraná nebo dohraná ve stanoveném  náhradním
termínu, nejpozději však do 15 dnů od původního termínu utkání (článek 124 SŘT)

8. Zadávání výsledků na internet
Kontaktní osoby domácích družstev jsou povinny vyplnit zápisy o utkání v Informačním
systému ČTS na internetových stránkách www.cztenis.cz nejpozději první pracovní den.
Schválení výsledků provádí vedoucí soutěží.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

9.Způsob hry
Hraje se podle soutěžního řádu tenisu.
a) Dvouhra ve všech věkových kategoriích 1. divize – na 2 vítězné sety, dojde –li k
tomu, že bude hrán 3. set, pak odehrát regulérní set, nikoli supertiebreak. Po dohodě
kapitánů lze v nižších soutěžích odehrát 3. set - supertiebreak.
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b) 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.

c) Ve všech věkových kategoriích je v 1. 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.

10. Hodnocení výsledků
Výsledky se hodnotí podle článků 98 a 132-137 soutěžního řádu tenisu.

11.Hrací systém 
Ve skupinách jednokolově každý s každým podle rozlosování. Pro všechny soutěže platí
Bergerovy tabulky.

12.Soupisky
Soupisky družstev pořídí kluby (kontaktní osoba klubu) nejpozději do 31. 3. 2022
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).
Dodatečné změny na soupiskách je možno provádět pouze s vedoucí soutěží, za změnu je
povinen klub řídícímu orgánu uhradit poplatek 200 Kč. Změny na soupiskách lze provádět
pouze do termínu zahájení 2. kola soutěže dle SŘT.

13.Počet hostujících a zahraničních hráčů
V každém utkání mohou nastoupit 3 hostující hráči. Využije-li družstvo startu jednoho
zahraničního hráče dle článku 85 SŘT, snižuje se počet hráčů hostujících na dva. Hráči
členských států Evropské unie nejsou považováni za zahraniční hráče.

14. Řízení utkání, zápis o utkání
Řízení utkání probíhá v souladu s ustanoveními článků 112-115 SŘT. Za zhotovení zápisu
odpovídá kapitán domácího družstva.
V případě, že se v zápise o utkání 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.

15. Námitky a odvolání:
Podávají se a jsou vyřizovány SeTeS ve smyslu SŘT čl. 138 - 146.

16.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 stránkách ČTS – www.cztenis.cz
Dospělí  - postup z 2. divize – vítěz každé skupiny (2 skupiny).
Dospělí – sestup z 1. divize – poslední družstvo v každé skupině (2 skupiny).
Dospělí – postup z 3. divize – vítěz každé skupiny (4 skupiny).
Dospělí – sestup z 2. divize – 2 poslední družstva z každé skupiny (2 skupiny)
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Mládež: MŽ, SŽ, dorost

Postup na MČR: vítězové skupin, v kategorii MŽ postup přímo zajištěn pro LTK Liberec,
v případě vítězství LTK Liberec postupuje na MČR druhý ve skupině, v případě neúčasti
nebo nevítězství LTK Liberec postupuje vítěz skupiny.

Sestup z 1. divize – 2 poslední družstva ve skupině
Postup z 2. divize – postupují 2 družstva, postupový klíč bude upřesněn před zahájením
soutěží, závisí na počtu přihlášených družstev, tzn. na počtu skupin 

17. Zdravotní prohlídky
Všechny kluby, hrající soutěže řízené SETES zodpovídají za to, že všichni jejich hráči, kteří
nastoupí k mistrovským soutěžím v sezoně 2022, mají platnou lékařskou prohlídku od
sportovních nebo obvodních lékařů.

18. Závěrečná ustanovení
Řídící orgán soutěží si vyhrazuje právo uplatňovat při nedodržení ustanovení sportovně
technických předpisů a rozpisů soutěží peněžní sankce. Sankce budou uplatňovány zejména
v případech:

Nedostavení se k utkání 3.000 Kč.
Nevyplnění zápisu na internetu ve stanoveném termínu 200 Kč.
Opakované nevyplnění zápisu na internetu ve stanoveném termínu 500 Kč.
Nevyplnění soupisek v řádném termínu 200 K

Nevyplnění přihlášky do soutěží a poslání do stanoveného datumu 200 K

Do 28. 2. 2022 každý klub uvede všechna svá družstva ve všech věkových kategoriích pouze
v e-mailu a pošle na adresu klara.patykova@seznam.cz. 
Zároveň musí být zaplacen registrační poplatek 2.000 K
 n a u č e t S E T E S č .
35-7977530277/0100, VS - identifikační číslo klubu. V případě neuhrazení poplatku
v termínu do 28. 2. 2022 nebude klub vylosován do soutěží.

Losování resp. dolosování se uskuteční v klubovně TK Ústí nad Labem dne 19. 3. 2022
v 10.00 hodin.

Soutěže v kategorii minitenis a babytenis 2022

MINITENIS: NOVÝ FORMÁT SOUTĚŽE. Přihlášky klubů na tuto soutěž směřujte na mail
info@ltkliberec.cz v termínu do 31. 3. 2022. V případě dotazů volejte 776 763 663 p. Trsek.
Více info na stránkách www.setes.cz.

BABYTENIS: Klub přihlásí své družstvo a pošle do 31.3. na adresu: info@ltkliberec.cz, 
systém soutěže zůstane stejný. Termíny budou vypsány dle počtu přihlášených týmů. 

Soutěž mladších žáků družstev III. Divize 2 + 1
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Přihlášky klubů na tuto soutěž směřujte na mail jari.pribyl@seznam.cz, v termínu do 28. 2.
2022. V případě dotazů volejte 774 511 412. Více info na stránkách www.setes.cz.

TERMÍNY UTKÁNÍ:

Dospělí a starší žactvo – 2. liga a oblastní soutěže

1. kolo sobota  30. 04. 2022       NT  08. 05. 2022
2. kolo sobota  07. 05. 2022       NT  15. 05. 2022
3. kolo sobota  14. 05. 2022        NT  22. 05. 2022
4. kolo sobota  28. 05. 2022       NT  05. 06. 2022
5. kolo         sobota  04. 06. 2022       NT  19. 06.  2022
6. kolo sobota  18. 06. 2022       NT  26. 06. 2022
7. kolo sobota  25. 06. 2022        NT  02 .07. 2022

Dorost a mladší žactvo – oblastní soutěže

1. kolo    neděle  01 05. 2022              NT 07. 05. 2022
2. kolo    neděle  08. 05. 2022                 NT 14. 05. 2022
3. kolo    neděle  15. 05. 2022                 NT 28. 05. 2022
4. kolo    neděle  29. 05. 2022                 NT 04. 06. 2022
5. kolo    neděle  05. 06. 2022                 NT 11 06. 2022
6. kolo    neděle  19. 06. 2022                 NT 25. 06. 2022
7. kolo    neděle  26. 06. 2022                 NT 03.07.2022

BABYTENIS  – oblastní soutěže 
1. kolo    neděle  08. 05. 2022                 ČAS 10.00

2. kolo    neděle  22. 05. 2022                 ČAS 10.00

3. kolo    neděle  19. 06. 2022                 ČAS 10.00

4. kolo    pouze v případě potřeby nebo jako NT
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