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ZÁSADY ZAŘAZOVÁNÍ DO PŘEBORU PRAHY 
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV :

-U DRUŽSTEV PŘEVEDENÝCH Z JINÝCH 
OBLASTÍ DO OBLASTI PRAHA,
-U DRUŽSTEV OBLASTI PRAHA HRAJÍCÍCH 
FINÁLE MČR .

1) Družstva z jiných oblastí 

a) Zařazení určovat individuálně případ od případu s tím, že pro družstva výkonnostně silná je

možno porušit obecně platnou zásadu „první přihláška znamená hraní od nejnižší třídy“. 

b) Převedená družstva zařazovat do tříd pro něž získala oprávnění výsledkem minulého 

ročníku v mimopražské oblasti. 

c) Nově přihlášená družstva zařazovat do nejnižší třídy věkové kategorie.

d) Při zařazování neměnit pozice pražských družstev v třídách pro něž získala oprávnění 

výsledkem minulého ročníku, ale převedená družstva do skupin přiřazovat a vytvářet 

skupiny s více než osmi družstvy. 

e) Ve skupinách s více než osmi družstvy se v ročníku zařazení zvýší počet sestupujících 

družstev tak, aby po skončení soutěže v ní zůstalo osm družstev. 
f) Přijmout termínová opatření. 
g) Zařazování družstev je možné jen před zahájením nového ročníku soutěže (při losování).

2) Družstva oblasti Praha 

a) Zásady se přiměřeně ve svých ustanoveních aplikují i na případ, kdy se do soutěže 

zařazují družstva, která se v předchozím ročníku nezúčastňovala dlouhodobé soutěže, 
protože přímou účast ve finálovém turnaji MČR věkové kategorie získala umístěním v 
předchozím ročníku (SŘčl.4, prováděcí předpis čl 1,bod A).
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b) Tato družstva mají nárok na zařazení do Pražské ligy. Podle přihlášky klubu mohou být 

zařazena do jiné výkonnostní třídy.
3) Provedení. 

VV PTS deleguje projednání a zařazení do tříd a skupin Přeboru Prahy v konkrétních případech 
na STK PTS.

Za správnost:

Ing. Pavel Saic, MBA, v. r.
předseda výkonného výboru PTS
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