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SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
BABYTENIS
„MEMORIÁL ZDEŇKA KOCMANA“
ROZPIS PRO ROK 2018
Mgr. Martin Drahoš
vedoucí soutěží

!

oficiální míč VčOTS

!
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Podmínky startu a přihlašování
Základní podmínkou je splnění příslušných ustanovení Soutěžního řádu ČTS (SŘ), Registračního řádu
ČTS (RŘ), Informačního systému ČTS (IS) a uhrazení všech poplatků i jiných závazků vůči VčOTS a ČTS.
Přihlášku, která je k dispozici na www.vychodocesky.cztenis.cz v sekci formuláře, zašle klub/oddíl
nejpozději do 19.1.2018 na e-mail: vychodocesky@cztenis.cz, předmět: družstva 2018. Úhradu
poplatků za přihlášení družstev do soutěží provádějte až po zveřejnění výměru vkladů do soutěží
na webu VčOTS.
Termín úhrady bude stanoven ve výměru.
2. Řídící orgán
Soutěže organizuje, na průběh a regulérnost dohlíží Sportovně-technická komise (STK) VčOTS.
Vedoucím soutěží družstev i jednotlivců byl pověřen VV VčOTS Mgr. Martin Drahoš,
e-mail: vychodocesky@cztenis.cz, Sportovní 224, 566 01 Vysoké Mýto.
3. Pořadatel utkání
Pořadateli jednotlivých utkání jsou kluby/oddíly, jejichž družstva budou v rozlosování IS uvedena na
prvním místě.
4. Termíny konání
Soutěže se hrají v období od 28.4.-2.9.2018 (viz. rozlosování v IS ČTS a příloha )
Pokud nedojde k dohodě kapitánů družstev, je pro každé kolo rozpisem stanoven náhradní termín.
Odložená utkání musí být sehrána nebo dohrána ve stanoveném náhradním termínu, nejpozději však
do 15 dnů od původního termínu utkání (čl. 124 SŘT).
Náhradní termíny babytenis: I. - 6.5., II. - 20.5., III. - 27.5., IV. - 10.6., V. - 17.6., VI. - 24.6., VII. 30.6.
Začátek všech utkání základních skupin vždy v sobotu od 14:00 hodin.
5. Místa konání
viz. rozlosování v IS ČTS
6. Účastníci soutěže
pouze pro kluby registrované v ČTS za východočeskou oblast
7. Hospodářské směrnice
Domácí jsou povinni hostům na jejich náklady zajistit ubytování, požádají-li o ně prokazatelně
nejméně 14 dnů před dnem utkání. Kluby hradí veškeré náklady svých družstev spojené s účastí v
soutěži.
8. Tituly a ceny
Vítězné družstvo získá titul „Přeborník VčOTS v babytenisu 2018“ a obdrží putovní pohár
„BABYTENIS“. První čtyři družstva získají diplomy a věcné ceny.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
1. Předpis
Hraje se podle pravidel babytenisu a ustanovení tohoto Rozpisu.
Jednotlivé zápasy se hrají na jeden set do 6 gamů, za stavu 6:6 tiebreak.
2. Systém utkání
Družstvo je minimálně 4-členné (děti ročník 2009-2011, chlapci a dívky společně). Hrají se čtyři
dvouhry a dvě čtyřhry. Nasazení do dvouher je dáno pořadím na soupisce. Sestavení dvojic pro čtyřhry
je libovolné, přičemž platí, že tzv. první dvojice je ta, ve které hraje hráč uvedený na soupisce
nejvýše.
V případě remízy rozhoduje o vítězi utkání rozdíl setů (event. gamů, v případě rovnosti utkání 1. hráčů
dle soupisky).
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3. Systém soutěže
Přebor se hraje ve 2 skupinách každý s každým. Z každé skupiny postoupí 2 nejlepší družstva do
finále. Z každé skupiny sestoupí 2 nejhorší družstva do soutěží.
Soutěž se hraje v 8 skupinách každý s každým. Vítězové skupin budou hrát baráž o postup do přeboru.
Podrobný rozpis nadstavbových částí je uveden v příloze. Domácí zajistí na utkání minimálně 2 dvorce
na babytenis. Vítěz finále postupuje na MČR v babytenisu.
4. Soupisky
Prostřednictvím IS (postup pro získání přihlašovacích údajů do IS na www.cztenis.cz). Soupisky
družstev zadejte dle termínů ČTS. U kapitána družstva je nutné uvést adresu, telefon a e-mail. Pokud
má klub v soutěži více družstev, platí, že první čtyři hráči uvedení na soupisce vyššího (vyšších
družstev) nesmí být na soupisce družstva nižšího.
V průběhu celé soutěže je možnost dopisovat nové hráče (Jméno Příjmení, rodné číslo) na
poslední místo soupisky (a to emailem na vychodocesky@cztenis.cz, předmět: BABYTENIS – změna
na soupisce).
klub/oddíl uvedením hráče na soupisce potvrzuje, že hráč má ke dni nastoupení k utkání družstev
platný lékařský posudek dle vyhlášky 391/2013 Sb.
5. Prezentace
Všechna družstva jsou povinna se prezentovat v den zápasu do 13:45 hod.
6. Řízení utkání
Všechny zápasy řídí kapitáni obou družstev. Z každého utkání se pořizuje zápis, jehož originál si
ponechá domácí klub, hostující družstvo obdrží kopii. Výsledky jednotlivých zápasů včetně případného
sdělení zadá zástupce pořádajícího družstva nejpozději do 48 hodin po ukončení utkání do IS,
povinností hostujícího klubu je do 72 hodin od skončení potvrdit (případně rozporovat) výsledky,
pokud tak neučiní, považují se výsledky z jejich strany za potvrzené. Schválení výsledků poté provádí
vedoucí soutěží.
Ve všech soutěžích má řídící svazový orgán právo delegovat na soutěž svého zástupce ve funkci tzv.
delegáta, který dohlíží na dodržování všech ustanovení SŘ ČTS i tohoto Rozpisu a je povinen na místě
s konečnou platností rozhodnout v duchu platných řádů. Náklady na funkci delegáta hradí VčOTS.
7. Míče
Wilson Starter Play, písemné objednávky prostřednictvím e-mailu: monika.hlasova@amersports.com
(do poznámky uvést „Turnaj baby tenis“), dále telefonicky na tel. čísle 272 700 963, 272 700 964, nebo
osobním odběrem v sídle firmy AMER SPORTS CR, V Chotejně 700/7, 102 00 Praha 10, Hostivař) s
uvedením registračního čísla klubu v ČTS (05/0xxx).
Pořadatel k utkání dodá min. 12 ks nových míčů. Vždy 3 ks nové na každé utkání dvouher.
8. Kritéria pro postup ze základní skupiny
1. celkové skore (body, sady, gamy)
2. při rovnosti celkového skore - pomocná minitabulka
3. los
9. Námitky
Dle SŘ čl. 140 – 146.

10. Pořádkové pokuty, sankce a poplatky
Plnění ustanovení Pravidel tenisu, SŘ, DŘ a tohoto Rozpisu je základní podmínkou k zajištění
regulérnosti soutěží. VV schválil ve vyjmenovaných případech pokuty, sankce a poplatky, které jsou
uvedeny v příloze č. 3 tohoto Rozpisu, v ostatních případech si vyhrazuje právo postihu dle SŘ a DŘ
ČTS.
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C. DODATEČNÁ USTANOVENÍ
Mohou být vydána ředitelstvím soutěží. Musí však být uvedena na www.vychodocesky.cztenis.cz
s uvedením dne, ve kterém vstupují v platnost.
Veškerá ustanovení tohoto rozpisu jsou nadřazena Soutěžnímu řádu ČTS.
V Pardubicích dne 20. února 2018
Mgr. Martin DRAHOŠ
STK VčOTS
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Jaroslav RYBKA
prezident VčOTS
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Příloha č. 1

BABYTENIS 2018
Termíny utkání
Začátek všech utkání základních skupin vždy v sobotu od 14:00 hodin.
Výjimečně lze utkání sehrát v jiném termínu, po vzájemné dohodě a schválení řídícím orgánem
soutěže.
BARÁŽ O POSTUP DO PŘEBORU
23.6.2018 od 14.00 hodin (náhradní termín 24.6.2018).
B
B
B
B

1
2
3
4

vítěz
vítěz
vítěz
vítěz

skupiny
skupiny
skupiny
skupiny

„HK A“ - vítěz ze skupiny „HK C“
„HK B“ - vítěz ze skupiny „HK D“
„PCE A“ - vítěz ze skupiny „PCE C“
„PCE B“ - vítěz ze skupiny „PCE D“

FINÁLE
1.9.2018 od 10.00 hodin (náhradní termín 2.9.2018) - pořadatel vzejde z výběrového řízení s
uzávěrkou do 30.6.2018. Zájemci se mohou přihlásit na e-mail: vychodocesky@cztenis.cz.
(Předmět: výběr FI BABY 2018)
10.00 - vítěz „HK přebor“ - druhý „PCE přebor“
- vítěz „PCE přebor“ - druhý „HK přebor“
13.00 - finále (vítěz postupuje na MČR v babytenisu, 14.-16.9.2018, Prostějov)
- utkání o 3. místo

Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínu nadstavbových soutěží (finále) v případě, že by bylo
ohroženo dohrání soutěže před konáním M ČR.
O případných úpravách budou postupující družstva s předstihem informována.
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Příloha č. 2
REGISTRAČNÍ POPLATKY A VKLADY DO SOUTĚŽÍ
A) Registrační poplatky (Kolektivní registrace) dle RŘ čl. 4:
všechny kluby/oddíly

1000,- Kč

B) Vklady do soutěží:
Vklad pro družstva babytenisu: 100,- Kč

Důležité upozornění:
-

-

úhradu soutěžních vkladů zasílejte až po zveřejnění výměru na webu VčOTS na účet VčOTS
1236441309/0800, variabilní symbol = 201804, specifický symbol = ev. číslo klubu,
konstantní symbol = 0308.
poplatek za kolektivní registraci klubu ve výši 1.000,- Kč uhraďte do 31.ledna na účet
VčOTS 1236441309/0800, variabilní symbol = 201801, specifický symbol = ev. číslo klubu,
konstantní symbol = 0308.
Důvodem je identifikace plateb v účetnictví!
odesílatelem musí být klub/oddíl a ne fyzická osoba, byť jeho jménem jedná.

!

!6

!
Příloha č. 3
POŘÁDKOVÉ POKUTY, SANKCE, POPLATKY
A. POKUTY
- pozdní zapsání výsledku utkání do IS (čl. 91 SŘ)
100,- Kč
- chybně a nedostatečně vyplněný zápis o utkání (čl.117 SŘ)
100,- Kč
- nenastoupení v kompletní sestavě (za každý zápas, čl.103 SŘ) a za každý zápas vzdaný bez rozehrání
100,- Kč
- pozdní dostavení se k zápasu (čl.107 SŘ)
100,- Kč
- nepředložení soupisky a registračních průkazů před utkáním
100,- Kč
- nenastoupení k utkání (čl. 95 SŘ)
1000,- Kč
+ náhrada doložených cestovních nákladů soupeře
- nedostavení se kapitána resp. jeho zástupce k utkání
100,- Kč
- porušení SŘ v jiných případech (např. dle čl.111 SŘ)
min. 100,- Kč
- neschválené předehrané utkání (čl.94 SŘ)
100,- Kč
- předčasné odstoupení družstva ze soutěže (po dni uzávěrky přihlášek)
1000,- Kč
Podkladem pro udělení pořádkové pokuty je:
- záznam s podpisem vrchního rozhodčího nebo obou kapitánů v zápise o utkání,
- zjištění vedoucího soutěží,
- vlastní šetření STK VčOTS.
Udělení pokuty se zdůvodněním bude klubu /oddílu sděleno zároveň s celkovou výší, která bude
vyměřena po řádném ukončení soutěží.
B. SANKCE
- Bezdůvodné a předem vedoucím soutěží neschválené odehrání utkání po předepsaném termínu –
kontumační prohra 0:9 pro obě družstva bez udělení bodů do tabulky.
- Při každém dalším přestupku stejného charakteru se sazba pokuty zdvojnásobuje.
- nezaplacení pokuty ve stanoveném termínu = možnost penalizace družstva pro následující rok
- Odmítnutí platby vyměřené pokuty = vyloučení všech družstev klubu ze soutěží (bude VV řešit s DK ve
vazbě na účast družstva příslušného klubu v soutěži) v následujícím roce
C. POPLATKY
- každá změna soupisky (čl.88 SŘ)- družstva mini a baby jsou od poplatku osvobozena
- za výměnu soutěže mezi dvěma kluby nebo přenechání soutěže
- tento poplatek hradí klub postupující do vyšší soutěže nebo nově vstupující
- změna názvů družstev: první družstvo klubu
každé další družstvo klubu
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100,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
200,- Kč

