
Herní řád a legislativa: 
 
 
1. Soutěž: 
 

1.1. Na soutěž družstev Davis Cup se vztahuje SŘT v plném rozsahu, pokud se nestanoví 
jinak.  

1.2. Systém soutěže: každý s každým jednokolově. Utkání se skládá z celkem pěti zápasů 
(4x dvouhra, 1x čtyřhra). Nasazení hráčů pro dvouhry se provádí výhradně dle pořadí 
hráčů na platné soupisce. Nasazení pro čtyřhru je libovolné. 

1.3. Dvouhry budou odehrány na 3 vítězné sety do 4 gamů bez výhod. Za stavu 3:3 
následuje Tie-break do 5 bodů. Pátý set rozdílem dvou gamů. 

1.4. Pořadí zápasů: D1-H2, D2-H1, čtyřhra, D1-H1, D2-H2 (D-domácí, H-hosté). První 
kolo dvouher musí odehrát nejvýše postavení hráči na soupisce, kteří se k utkání 
dostavili. Druhé kolo dvouher mohou hrát náhradníci. V případě nahrazení obou 
hráčů z prvního kola dvouher, je nutné dodržovat pořadí na soupisce. Není možné, 
aby dva sehráli dvě vzájemné dvouhry!!   

1.5. Čtyřhra se bude hrát stejným způsobem. 
 
2. Soupiska: 
 

2.1. Každé družstvo je povinné odevzdat správně vyplněnou soupisku hráčů před 
začátkem soutěže. Změna (doplnění) soupisky během soutěže bude možná pouze ve 
výjimečných případech, např. dlouhodobé zranění či nemoci. 

2.1.1. Správně vyplněnou soupiskou se myslí zapsání hráčů celými jmény s daty 
narození, dále uvedení kapitána a jeho zástupce a telefonních čísel, včetně 
emailových adres. 

2.2. Soupiska může obsahovat registrované hráče, nesmějí ale figurovat na soupisce 
družstva hrajícího oficiální soutěž ČTS. 

2.2.1. V případě porušení tohoto pravidla bude hráč s okamžitou platností ze 
soupisky vyškrtnut. Dosavadní zápasy, ve kterých tento hráč nastoupil, budou 
zkontumovány. Současně družstvo postrádá nárok na doplnění soupisky. 

2.3. Každé družstvo musí dosadit na soupisku minimálně 3 hráče. Pokud se tak nestane, 
nebude družstvo přijato do soutěže. 

2.4. Změna/přepsání soupisky v případě sestupu a postupu je možná pouze při zachování 
minimálně poloviny hráčů ze soupisky původní. 

 
 
3. Rozlosování, termíny a průběh soutěže: 
 

3.1. Nasazení družstev (domácí-hosté) bude přesně opačné oproti předchozí sezóně. 
3.2. Hrací den bude vždy sobota. Skupina A od 14:00, Skupina B od 9:00. Změna termínu 

sehrání utkání je možná pouze se souhlasem obou zúčastněných stran! 
Body 3.3. a 3.4. neplatí pro Sk. B: 

3.3. Pokud dojde ke změně termínu utkání oproti oficiálnímu rozpisu, je kapitán nebo jeho 
zástupce povinen nahlásit tuto skutečnost vedení soutěže. A to formou emailu, nebo 
sms. 

3.4. Uzávěrka kola bude vždy druhou středu po vypsaném termínu. Neodevzdá-li domácí 
družstvo zápis o utkání ve stanoveném čase, bude utkání zkontumováno v jeho 



neprospěch. (Ve vážných případech nemoci nebo zranění lze požádat o výjimku 
přesunu termínu utkání. Každá taková situace bude posuzována individuálně). 

3.5. Z důvodu možnosti ovlivnění konečného pořadí soutěže odehrají družstva ze stejných 
oddílů svá vzájemná utkání v prvních kolech! 

3.6. Povinností všech družstev je aktivní přístup k sehrání utkání ve stanoveném termínu. 
 
4. Výsledky: 
  

4.1. Za vítězství získává družstvo 2 body, za prohru 1 bod. V případě kontumačního 
výsledku nebo nesehrání utkání nezíská proviněné družstvo bod žádný. 

4.2. Vyhodnocení výsledků soutěže: V případě, že dvě nebo více družstev získá stejný 
počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí celkové skóre (body, sety, hry). 
V případě shodného skóre rozhoduje pomocná tabulka pouze z výsledků vzájemných 
utkání těchto družstev. V této tabulce jsou postupně rozhodující následující ukazatele: 
1) počet dosažených bodů ze vzájemných utkání 
2) rozdíl vyhraných a prohraných zápasů ze vzájemných utkání 
3) rozdíl vyhraných a prohraných setů ze vzájemných utkání 
4) rozdíl vyhraných a prohraných her ze vzájemných utkání 

 
 
5. Pořadatel: 
 

5.1. Domácí družstvo, pořadatel (v rozpise uvedeno na prvním místě), dodá k utkání min. 
8ks nových balonů.  

5.2. Další povinností pořadatele je neprodleně po skončení utkání ohlásit výsledek 
odesláním naskenovaného zápisu o utkání na email vojta.mares@seznam.cz, nebo 
formou MMS na tel. 720 941 441. Zápis musí obsahovat veškeré náležitosti a být 
čitelný.  
Náležitosti zápisu o utkání: 

- celé názvy obou družstev 
- název soutěže, skupina, kolo (podle rozpisu), místo konání a datum 
- celá jména hráčů ve správném pořadí 
- celkový výsledek a skóre 
- jména a podpisy obou kapitánů nebo jejich zástupců 

5.3. V případě neodehrání utkaní je pořadatel povinen tuto skutečnost ohlásit.  
5.4. Originály všech zápisů budou odevzdány vedení soutěže nejpozději s uzávěrkou 

posledního hracího kola. 
 
6. Sankce:  
 

6.1. Špatně vyplněný zápis o utkání / nesprávné nasazení hráčů ke dvouhrám - 100 Kč 
6.2. Pozdní odevzdání zápisu o utkání - 200Kč 
6.3. Neohlášení změny hracího dne - 100 Kč 
6.4. Nesehrání utkání bez udání důvodu - kontumace v neprospěch proviněného družstva 

a pokuta 500 Kč 
 
 
 
 



7. Závěrečná ustanovení 
  

7.1. Družstva a hráči vyjadřují souhlas s herním řádem a legislativou tím, že odevzdají 
platnou soupisku a soutěže se zúčastní. 

7.2. Vedení soutěže si vyhrazuje právo na změnu hracího systému před začátkem nebo v 
průběhu soutěže. 


