Vnitřní předpis Barvy
Všeobecná ustanovení
Článek 1
Tento vnitřní předpis stanoví organizaci a řízení soutěže Barvy pro budoucnost – TOP Liga
ČTS by Moneta (dále jen TOP Liga) a soutěž jednotlivců O Trofej Solidarity a naděje ČTS by
Moneta (dále také jen Trofej). Ustanovení tohoto soutěžního řádu musí být užívána tak, aby
byl zajištěn pořádek v soutěžích a jejich hladký a regulérní průběh a aby se v plné míře
uplatnila zásada, že o vítězství v zápase i utkání má rozhodovat výsledek na hřišti. Všichni
účastníci soutěží a funkcionáři, zajišťující jejich řádný průběh jsou povinni vždy jednat tak,
aby to bylo v souladu se zásadami čestného sportovního zápolení.
Článek 2
Samotné jednotlivé zápasy jsou řízeny aktuálními Pravidly Tenisu ITF a níže uvedenými
články.
Systém soutěže – družstva Barvy pro budoucnost TOP Liga ČTS by Moneta
Článek 3
Soutěže se účastní čtyři týmy. Bílý, Červený, Modrý a Žlutý. Týmy hrají systémem každý
s každým včetně odvet (doma/venku). Za každé vítězství v utkání dostává družstvo 2 body, za
porážku 1 bod. Za nenastoupení nebo kontumační výsledek je 0 bodů. Vítězem soutěže se
stává tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Při rovnosti bodů 2 a více týmů rozhoduje
celkové skóre ze všech zápasů (rozdíl bodů, případně rozdíl sad, případně rozdíl her).
Článek 4
Rozlosování soutěže, termíny zápasů a místo utkání určuje vedení soutěže dle aktuálního
rozpisu. Kapitány a jejich zástupce nominuje vedení soutěže určeno ČTS.
Článek 5
Každé utkání se bude skládat z 29 zápasů. Utkání se hraje dva dny, v případě nepřízně počasí
a nerozhodnutého výsledku je možno po domluvě kapitánu utkání o den prodloužit. První
den se odehraje 6 mužských dvouher, 4 ženské dvouhry, 2 mužské čtyřhry, 2 ženské čtyřhry
a 1 mix. Druhý den se hraje stejná porce zápasů, vyjma mixu. Celkem se odehraje 29 zápasů
(bodů), tým, který získá 15 bodů vyhrává utkání. Za rozhodnutého stavu se dohrávají
dvouhry, pokud se kapitáni nedomluví jinak. Kapitáni nominují dvouhry dle soupisky hráče a
hráčky na pozice 1-6, resp. 1-4. První den se odehrají dvouhry takto: 5 vs 6, 3 vs 4, 2 vs 1.
Druhý den 6 vs 6, 5 vs 5, atd. Čtyřhry se nominují do 30 minut po skončeních dvouher, na
nominaci čtyřher mají kapitáni „volnou ruku.“ Mixa první den nominují kapitáni nejpozději
do 15 minut po skončení čtyřher.
Zápasy se hrají standardně na 2 vítězné sady, 6:6 tie-break, čtyřhra systémem NoAd a match
tie-break místo třetího setu. Organizátor turnaje či po domluvě kapitánů si vyhrazuje právo
na změnu hracího formátu před utkáním, či v jeho průběhu a to v případě, že utkání dospěje
do rozhodujícího třetího setu. V takovém případě po domluvě s hráči rozhodčí může nařídit
takzvaný super tie-break, tj. zkrácenou hru, jejímž vítězem se stane ten, kdo jako první
dosáhne deseti bodů, přičemž vítězný hráč musí zvítězit minimálně o dva body i ve dvouhře

Povinnosti kapitánů a týmů
Článek 6
Nominovaní kapitáni mají za povinnost nominovat družstva a sepsat soupisku družstva. Na
klubovou příslušnost hráče/ky není brán zřetel. Je povinnost kapitána či jeho zástupce
obdržet souhlas od hráče/ky, že je nominováno za daný tým. Hráč/ka musí mít platnou
registraci v IS ČTS do 30.9. daného roku. O možnosti zařazení daného cizince na soupisku
rozhodne vedení soutěže. Pokud hráč/ka za jeden tým už nastoupí, nemůže nastoupit za
žádný jiný tým v soutěži TOP Liga v daném roce.
Článek 7 – Soupiska družstva
Na soupisce musí být uvedeno nejméně 8 mužů. Dále musí být uvedeno minimálně 6 žen.
Pořadí hráčů/hráček na soupisce se sestavuje dle singlového žebříčku ATP/WTA platného
v rámci „freeze ranking“ (dále také jen jako freeze) při přerušení sezony. V TOP Lize je brán
zřetel na „protected ranking“. Pokud hráč/ka nemají ATP/WTA žebříček, jsou tito hráči řazeni
na konec soupisky dle platného CŽ. Soupiska může obsahovat maximálně 18 mužů a 16 žen.
Článek 8
Soupiska by měla být odevzdána 8 dní před začátkem soutěže (do 3.6. 2020, do času 12:00).
Do konce třetího kola (3.7. 20:00) bude moct kapitán ještě doplnit až 3 jména na svou
soupisku, pokud dodrží limity dané v článku 7. Do tohoto termínu je možné hráč/ku ze
soupisky i vyškrtnout. Změny se hlásí vedení soutěže, které je musí nejpozději do 24 hodin
potvrdit či zamítnout. Hráč/ka nemůže být na soupisku doplněn/a v průběhu utkání.
Článek 9
Hráč/ka, která startuje za jakýkoliv tým V TOP Lize, může startovat i v jiných týmových
soutěží, pokud dodrží soutěžní řád (soutěže ČTS) či vnitřní předpis AETK (Tenisová Extraliga).
Článek 10
Definitivní sestava dvouher pro jednotlivá utkání se nahlašuje 30 minut před zahájením
utkání. Je však vyžadováno od kapitánů, aby předběžnou sestavu na dvouhry odevzdali
vrchnímu rozhodčímu již v 18:00 den před utkáním. Pokud kapitán družstva neodevzdá
sestavu v čekací době, může být utkání kontumováno. Čekací doba je 15 minut od původního
času odevzdání soupisky. Sestavy pro čtyřhry mužů/žen se nahlašují nejpozději do 30 minut
po skončení poslední dvouhry mužů/žen. Sestava mixu se nahlašuje do 15 minut po skončení
poslední čtyřhry. Sestavy se odevzdávají písemně s podpisem kapitána družstva vrchnímu
rozhodčímu.
Článek 11
Sestava pro utkání musí být odevzdána v souladu s platnou a potvrzenou soupiskou.
V zápase za družstvo mohou startovat pouze hráči/ky uvedení na této soupisce. Sestavy pro
dvouhry z prvního dne zůstávají platné do druhého dne. Změna může být provedena pouze,
pokud se hráč/ka zraní a nezpůsobilost je potvrzena lékařem na místě. V tomto případě na
jeho místo je zařazen náhradník, který je na soupisce, a ještě nebyl v dané utkání nominován
do dvouhry. V případě domluvy kapitánů lze vytvořit dvojice i bez ohledu na dodržení pořadí
soupisky.

Článek 12
Přestávky mezi zápasy. Po dvouhrách se dodržují standartní přestávky před zápasy čtyřher
(zápas dvouhry do 60 minut – nárok na přestávku 30 minut, dvouhra 60-90 minut - nárok na
přestávku 60 minut, dvouhra delší než 90 minut - nárok na přestávku 90 minut, přestávka
mezi čtyřhrou a mixem je 30 minut, bez ohledu na délku trvání čtyřhry.
Článek 13
Do čtyřhry se nominují dvojice dle uvážení kapitána, musí být ale dodržena výše uvedená
omezení. Pořadí nominace mužské/ženské čtyřhry je také na uvážení kapitána, není potřeba
dvojice řadit dle BH/CŽ/ATP/WTA. Stejné ustanovení platí pro nominaci pro mix.
Článek 14
Pořadí jednotlivých zápasů může být po domluvě kapitánů, nebo dle přání televize při
přímém přenosu jakékoliv. V případě nesouhlasu, bude pořadí zápasu následující:
Hráno na 3 kurtech (1.den bráno dle domácích):
1.runda: 6. a 5.muž, 4.žena
2.runda: 1., 2. a 3.žena
3.runda: 2.,3.,4. muž
4.runda: 1.muž, 1. a 2. čtyřhra žen
5.runda: 1. a 2. čtyřhra mužů, mix
V případě potřeby přestávky (viz článek 12) je možné, že vrchní rozhodčí určí jiné pořadí
nasazování čtyřher/mixu
Hráno na 4 kurtech (1.den bráno dle domácích):
1.runda: 6. a 5.muž, 4. a 3.žena
2.runda: 4. a 3.muž, 2. a 1.žena
3.runda: 2. a 1.muž
4.runda čtyřhry žen
5.runda čtyřhry mužů
Každý zápas bude mít předem určený kurt, vrchní rozhodčí má možnost zápas přesunout,
pokud dojde k velké časové prodlevě některého ze zápasu. Je doporučeno utkání hrát na 4
kurtech, v případě nemožnosti jsou 3 kurty přípustné. Doporučený začátek hracího dne je
v 10 hodin, po domluvě kapitánů lze čas změnit. Hraje se na antukových dvorcích, kapitáni
mají ale právo po domluvě odehrát určený zápas i na jiném povrchu.
Povinnosti pořadatele
Článek 15
Pořadatelství jednotlivých utkání určuje rozpis soutěže. Jsou vyžadovány minimálně 3
zápasové dvorce, doporučeny jsou 4. K dispozici by měl být ještě jeden tréninkový kurt pro
každý tým. Za úpravu kurtu zodpovídá domácí tým. Domácí tým zajištuje i lékaře na základní
zásah na kurtě, tým může mít i svého vlastního lékaře, tato skutečnost musí být nahlášena
před zahájením vrchnímu rozhodčímu.

Článek 16
Pořadatel utkání zodpovídá za stav dvorců a zajišťuje jejich úpravu mezi zápasy i v průběhu
zápasu. Rozhodčí jsou nominováni vedením soutěže.
Pořadatel musí zajistit základní sociální zařízení, šatny a jiné hygienické potřeby dle
současného nařízení vlády (dezinfekce, atd.)
-

-

Zajistí i zázemí pro rozhodčí (místnost, kde si odloží věci atd.)
Tiskárnu na tisk zápisů, skórkaret, připojení k internetu
V případě vysílání TV přenosu daného utkání, musí pořadatel být k dispozici televizními štábu
Zajistí dostatek míčů na zápasy (zařídit si je od vedení soutěže), míče na rozehrávky si zařizují
družstva sama
Zajistit dostatečný počet dvorců jak na zápasy, tak i na rozehrávky (viz předchozí články).
Dvorce na rozehru by měly být k dispozici 2 hodiny před zahájením utkání a minimálně
hodinu po ukončení hracího dne
Dvorce musí mít minimálně rozměry pro klubové hraní (klubové hraní, výběhy jsou: 3,05m do
strany, 5,48m za základní čarou), v případě TV přenosu je doporučeno mít profesionální
rozměry ((výběh do strany 3,66m , výběh za základní čárou 6,40 metrů)

Článek 17 – Kapitán
Kapitán je předem nominovaná osoba, která nahlašuje vrchnímu rozhodčímu sestavy
dvouher a čtyřher a komunikuje s vrchním rozhodčím. Kapitán má možnost být na kurtě a při
střídání stran radit hráči/ce. Kapitán může nominovat i jinou osobu, aby seděla na dvorci a
radila hráči/ce. Ke každému zápasu je přidělena jedna osoba, která se nebude v průběhu
zápasu měnit. Kapitán a přidělená osoba nesmí být na dvorci (na lavičce) v jeden moment.
Při nevhodném chování může být kapitán z dvorce vykázán. V tom případě může na kurt
nastoupit jeho zástupce.
Článek 18 – Protesty
V otázce faktu na dvorci má konečné slovo hlavní (umpirový) rozhodčí. V otázce výkladu
pravidel má konečné slovo vrchní rozhodčí. V případě otázky na výklad pravidel může
kapitán zavolat vrchního rozhodčího k řešení dané situace. Protesty proti nesprávnosti
soupisky/neoprávněnému startu a další řeší vedení soutěže.
Závěrečná ustanovení
Článek 19
V případě, že tento vnitřní předpis, nebo rozpis soutěže TOP Liga, neodkazuje nebo neřeší
některé situace, platí výklad vnitřního předpisu AETK (extraligová soutěž) a soutěžního řádu
ČTS (např. pravidla chování, „dress code“, postup při ošetřování na kurtě, dopingové zkoušky
a další), nahlíží se i k úpravám regulí ITF, která ošetřuje podobné situace.
Článek 20
Tento článek nabývá účinnosti v den 1.5. a platí pro soutěže TOP Ligy

Vnitřní předpis pro soutěž jednotlivců O Trofej Solidarity a naděje ČTS by
Moneta

Článek 21
Soutěže O Trofej Solidarity jsou určeny pro profesionální hráče, kteří mají přerušenou
mezinárodní sezonu kvůli probíhající pandemii. Soutěž je pořádána Českým Tenisovým
Svazem, všechna práva patří této instituci a ta pověřuje jednotlivé pořadatele pořádáním
turnajů. Tento předpis upřesňuje některé skutečnosti a pravidla, které nejsou v rozpisu
soutěže podrobně popsány.
Přihlašování hráčů na turnaj
Článek 22
Přihlašování na turnaje Trofeje neprobíhá přes IS ČTS, ale pomocí písemné emailové
přihlášky na adresu jaroslav.chmelik@seznam.cz. Přihláška nemá žádný předepsaný tiskopis,
ale musí být uvedeno jméno hráče/hráčky, místo a datum přihlašovaného turnaje, datum
narození, žebříčkové umístění ATP/WTA k datu „freeze“, případně potvrzení o platném
„protected rankingu“. Součástí přihlášky musí být i sdělen požadavek na ubytování v případě
přijetí. Přihlásit na turnaj se smí jen hráči/hráčky s českým občanstvím, či hráč/ka s trvalým
pobytem na českém území. Hráči/ky nesplňující tuto podmínku mohou startovat jen na
volnou kartu.
Článek 23
Přijatá a potvrzená přihláška je závazná. Termín přihlášek na turnaj je uzavřen 10 dní před
začátkem akce v čase 12:00, po tomto termínu lze hráči/hráčce jen přidělit divokou kartu.
Odhlásit se může hráč/ka bez postihu 4 dny před zahájením turnaje do 12:00. Pozdější
odhlášení/nenastoupení k turnaji může být penalizováno (viz další články).
Článek 24
Seznamy přijatých a přihlášených budou zveřejňovány na internetu, na stránkách
www.cztenis.cz
Článek 25
Na turnajích Trofeje je vypsaná pouze soutěž dvouhry. Kapacita soutěže je 16 startujících
mužů a žen v kvalifikaci a 16 startujících mužů a žen v hlavní soutěži. Místa jsou rozdělena
takto:
Kvalifikace: 10 hráčů/hráček dle žebříčku ATP/WTA
6 hráčů/hráček na volnou kartu ČTS
Hlavní soutěž: 10 hráčů/hráček dle žebříčku ATP/WTA
4 hráči/hráčky na volnou kartu ČTS
2 hráči/hráčky postupující z kvalifikace
Volné karty rozděluje vedení soutěže a jmenuje je nejpozději před losem kvalifikačního
pavouka.
Systém turnajů Trofej
Článek 26
Turnaj trvá 7 dní. První dva dny se hraje kvalifikace o 16 účastnících hraná vyřazovacím
způsobem na jednu porážku, postupují 2 účastníci. Hlavní soutěž se hraje skupinovým
způsobem. Nasazení do skupin probíhá takto („koše“):
1.-4. nasazení: na 1.místo skupiny (1.nas A, 2.nas. B atd.)

5.-8. nasazení: rozlosují se na 2.mista skupin
9.-10. nasazení a 2 postupující z Q: rozlosují se na 3.místo skupin
Volné karty: rozlosují se na 4.místo ve skupině. Volné karty jsou na 4.místě, i když mají lepší
žebříček než lidé ve vyšších „koších“. Výjimku tvoří hráči startující na WC a vešli by se mezi
první 4 nasazené. V tom případě záleží na vedení soutěže a turnaje, které rozhodne o jiném
rozložení výkonnostních košů.
Vítězové skupin postupují do vyřazovacího pavouka a odehraje se semifinále a finále.
Semifinálové dvojice jsou rozlosovány na začátku turnaje, přičemž vítěz skupiny A bude na
pozici 1 ve čtyřmístném pavouku a vítěz skupiny B na pozici 4. Pozice 3 a 4 připadnou dle
losu vítězům skupin C a D. Pořadí zápasů bude takto: 1. den 1 vs 3, 2vs 4, 2.den vítězové vs
poražení z 1.dne, 3.den zatím nehrané duely.
Článek 27
Za vítězství zápasu ve skupině jsou 2 body, za porážku 1 bod, za nenastoupení k zápasu či
diskvalifikace je 0 bodů. Vítězem skupiny se stává ten s nejvyšším počtem získaných bodů. Při
rovnosti 2 hráčů/ek rozhoduje vzájemný zápas. Při rovnosti 3 a více hráč/ek ve skupině
rozhoduje celkové skóre ze všech zápasů (rozdíl setů, příp. her). Při stále rovnosti rozhoduje
vyšší počet získaných setů, příp. her.

Lucky losers, pokuty, odměny, pozdní odhlášky
Článek 28
Poražení finalisté kvalifikace jsou automaticky náhradníky („lucky loser“ dále také jako LL).
Jejich pořadí určí žebříčkové umístění (z 2 osob). Pokud by bylo potřeba více něž 2
náhradníky, rozlosuje se pořadí ze semifinalistů kvalifikace (4 osoby).
Článek 29
Odhlášky před losem kvalifikace způsobí „klasický posun“. Pokud je kvalifikace vylosována a
odhlásí se hráč z hlavní soutěže ještě před rozehráním kvalifikace, je na jeho místo zařazen
první na seznamu z kvalifikace (první na listě, ne první nasazený!) a na uvolněné místo
v kvalifikaci první na seznamu zaprezentovaných náhradníků. Pokud se již kvalifikace
rozehrála, vznikne místo „lucky loser“.
Lucky loser, který vznikne před losem hlavní soutěže, je při losování zařazen do 3.koše,
zbytek se posune „nahoru“, pokud to bude potřeba. Pokud LL vznikne odhlášením volné
karty a svaz/pořadatel kartu jinak nevyužije, zařadí se LL na toto místo.
Článek 30
Pokud se hráč/ka odhlásí po odehrání některého zápasu, je možno na zbylé zápasy zařadit
náhradníka (LL). Ve skupině se tak objeví „pátý“ člen. Takovému náhradníkovi náleží odměna

v poměru počtu odehraných zápasů, tato odměna se strhne hráči, který neodehrál zbývající
zápasy. V případě postupu, dostane LL odměnu ve výši výhra minus poměr původnímu hráči
v tabulce. Poměrné počty vypočítá vedení soutěže v průběhu akce a ve chvíli, kdy je
rozhodnuto, zda hráč/ka odstoupil ze zdravotních důvodů a nebo osobních důvodů bez
omluvy. LL nesmí nahradit hráče, který již postoupil do semifinále.
Článek 31
Hráč/ka má možnost se odhlásit ze zdravotních důvodů i v průběhu turnaje. Pokud se odhlásí
ve skupinách, dostane odměnu v poměrném počtu na jeho umístění a náhradě odměny
nastoupenému náhradníkovi (LL). Pokud hráč odstoupí před nástupem na semifinále (do
kterého postoupil), jeho místo zaujme druhý z dané skupiny. Prize money za semifinále se
poté dělí napůl mezi tohoto náhradníka a odstoupivšího vítěze skupiny. Jeho další výhry
budou ponížené o část, která byla použita na vypořádání s odstoupivším hráčem.
Článek 32
Hráči/ky mohou být za nevhodné chování pokutovány. Pokuty jsou stejně definovány,
klasifikovány a „ohodnoceny“ jako je v tabulkách pro soutěž ITF World Tennis Tour pro rok
2020. Rozhoduje o nich vrchní rozhodčí turnaje a vedení soutěže. Pravidla chování vychází ze
stejných pravidel jako „code of conduct“ soutěže ITF World Tennis Tour pro rok 2020.
Článek 33 – pozdní odhlášky
Hráč/ka se může bez postihu odhlásit z turnaje písemně vedení turnaje do doby 4 dni před
zahájením turnaje (do času 12:00). Pokud se hráč/ka odhlásí po tomto termínu, první pozdní
odhláška je omluvena. Na druhou a další pozdější odhlášku je potřeba zdravotní prohlídka, ta
bude určena vedením soutěže, u kterého lékaře proběhne. Pokud tato prohlídka
neproběhne, nebo se hráč nedostaví bez omluvy, bude penalizován. Penalizací je odhlášení a
nemožnost účasti na dalších dvou turnajích Trofeje.
Článek 34
Prize money turnaje určuje jeho rozpis, který bude zveřejňován. Způsob vyplácení bude
taktéž oznámen v jednotlivých rozpisech. Informace o srážce z daně bude také oznámen
v tomto rozpise.
Ostatní
Článek 35 – hrací způsob
Kvalifikace je hrána na 2 vítězné sady,6:6 tiebreak, za stavu 1:1 na sety bude hrán rozhodující
tie-break do 10ti bodů. V hlavní soutěži se hraje na dvě vítězné sady ze tří, 6:6 tie break.
Zápasy se hrají se čtyřmi míči. Výměna míčů v zápase v průběhu kvalifikace je 11/13, výměna
v hlavní soutěži je 9/11. Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na změnu hracího formátu
před utkáním, či v jeho průběhu a to v případě, že utkání dospěje do rozhodujícího třetího
setu. V takovém případě po domluvě s hráči rozhodčí může nařídit takzvaný super tie-break,
tj. zkrácenou hru, jejímž vítězem se stane ten, kdo jako první dosáhne deseti bodů, přičemž
vítězný hráč musí zvítězit minimálně o dva body. (nepřízeň počasí např.)
Rozhodčí

Článek 36
Rozhodčí nominuje a zajišťuje vedení soutěže. V hlavní soutěži každý zápas řídí hlavní
rozhodčí, v kvalifikaci je možné využít systém „stand by“, ale pokud možno, bude snaha
obsadit i tyto zápasy hlavním rozhodčím. Rozhodčím náleží plat dle rozpisu soutěže a
následujících článků.
Článek 37
Turnaj je řízen vrchním rozhodčím. U něj je vyžadována minimální licence „silver badge
referee“, ve výjimečných situacích může turnaj řídit „white badge referee“. Zápasy řídí
hlavní/empajrový rozhodčí. Na každém turnaji by se měl objevit minimálně jeden „bronze
badge“ a jeden „white badge“.
Článek 38 – platy rozhodčí
Platy rozhodčích na akcích TOP Liga se řídí sazebníkem rozhodčích ČTS platný k 1.5.2019 za
soutěž Extraliga. Platy rozhodčích na soutěžích Trofej se řídí stejným sazebníkem za akci ITF
15-25, vyjma vrchního rozhodčího. Tomu náleží sazba za týdenní akci ve výši 20 000 Kč
(licence silver badge), nebo 17 000 (white badge). Stravné a cestovné se řídí rozpisem pro
mezinárodní turnaje.
Článek 39
V případě, že tento vnitřní předpis, nebo rozpis soutěže TOP Liga, neodkazuje nebo neřeší
některé situace, platí výklad vnitřního předpisu AETK (extraligová soutěž) a regulí ITF World
Tennis Tour (jednotlivci).

