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Předpis číslo: P14/2019
Název předpisu: Předpis upravující Prováděcí předpis 

k čl. 23 SŘT odstavec Oblečení a výstroj 
pro akce řízené PTS

Předpis vydán na základě: Bodu 3. článku 5 Stanov Pražského 
tenisového svazu (dále jen „PTS“) účinných 
od 27. 6. 2016 a zmocnění daného 
Výkonnému výboru Pražského tenisového 
svazu (dále jen „VV PTS“) dle článku 24 a 
písm. c) článku 72 Soutěžního řádu 
Českého tenisového svazu (dále jen 
„ČTS“).

Účinnost předpisu: 1. 6. 2019
Závaznost předpisu: Pro všechny kluby a oddíly (dále jen „klub“ 

nebo „kluby“) s členstvím v PTS
Aplikace předpisu: Na všechny věkové kategorie
Gestor předpisu: VV PTS
Předpis je dodatkem, mění, ruší: V plném rozsahu k 31. 5. 2019 ruší účinnost

předpisu: 
PŘEDPIS PTS P – 19/13
POSTUP PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRAVIDLA 
O OBLEČENÍ V SOUTĚŽÍCH.
DEFINICE PRO PTS - TENISOVÁ 
OBLAST PRAHA.

Dodatek k Prováděcímu předpisu k článku 23 Soutěžního řádu tenisu ČTS platný pro 
soutěže řízené Pražským tenisovým svazem

Původní znění odstavce 
OBLEČENÍ A VÝSTROJ
Každý hráč musí nastoupit k zápasu v čistém a vhodném tenisovém oblečení. Pokud hráč 
nesplňuje podmínky uvedené v sekci C, může mu hlavní nebo vrchní rozhodčí nařídit, aby se
okamžitě převlékl. Neuposlechnutí takového nařízení může vést k okamžité skreči zápasu

Je změněno na:

OBLEČENÍ A VÝSTROJ
Každý hráč musí nastoupit k zápasu v čistém a vhodném tenisovém oblečení. Pokud hráč 
nesplňuje podmínky uvedené v SŘT, Prováděcím předpisu k čl. 23, odstavce 2. a 3.,  hlavní 
nebo vrchní rozhodčí nařídí, aby se okamžitě (do 15 minut) převlékl. Neuposlechnutí 
takového nařízení je penalizováno podle článku 3 Prováděcího předpisu k č. 23 -  Penalty 
systém jako první přestupek - NAPOMENUTÍ. Trest nezakládá již povinnost hráči vyměnit 
oblečení. Přestupek a jeho zjištění se zapisuje do Zápisu o utkání, případně Hlášení o 
průběhu turnaje.
Každý další přestupek je již hodnocen dalším stupněm jak druhý a další přestupek, tedy 
ztrátou bodu, resp. ztrátou hry.

Tento Předpis platí pro všechny soutěže pořádané a schválené PTS, tedy pro Přebor Prahy 
družstev, Přebor Prahy jednotlivců a turnajích v gesci PTS, tedy turnaje třídy B, C a D.
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