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POSTUP VRCHNÍHO ROZHODČÍHO A 

KAPITÁNŮ PŘI ZAHÁJENÍ UTKÁNÍ 
DRUŽSTEV (ČEKACÍ DOBY, NEZPŮSOBILOST 
TERÉNU DVORCŮ)

1. Zahájení utkání, čekací doby. 

Jednotný výklad článků 102, 103, 107, 108, 109 A 130 Soutěžního řádu tenisu ČTS

a. Předání sestavy družstva vrchnímu rozhodčímu či kapitánu soupeře má 
proběhnout nejpozději v 8:45 hodin (čl. 102 SŘT) v případě, že zahájení utkání je 
předepsáno v 9:00 h, v případě, kdy je začátek stanoven na jinou dobu, 15 minut 

před tímto stanoveným začátkem. V sestavě mohou být uvedeni jen hráči/ky 

osobně přítomni v daný okamžik na dvorcích pořadatele utkání (čl. 103 SŘT)

b. Pokud kapitán družstva nemá v 8:45 k dispozici potřebný počet hráčů (4+2, resp. 

2+1), nahlásí sestavu neúplnou, případně požádá o čekací dobu. Tato skutečnost se

zapíše do zápisu o utkání a bude postihována pokutou 200 Kč za zdržování začátku 

utkání (čl. 107 SŘT a Rozpis soutěže). Sestavu pak kapitán předá vrchnímu 
rozhodčímu či kapitánovi soupeře ihned po kompletaci plného či očekávaného 
počtu hráčů svého družstva.

c. Maximální čekací doba je do 9:20 hod, respektive 20 minut po oficiálně 
oznámeném začátku utkání (čl. 108 SŘT). Do tohoto času musí být 

bezpodmínečně předaná sestava družstva v jakémkoliv početním stavu, který 

splňuje podmínky pro zahájení utkání (nadpoloviční počet členů družstva, čl. 103 
SŘT).

d. Při předání sestav družstev mezi 8:45 až 9:20  se úměrně posunuje začátek utkání
e. Pokud kapitán sestavu nepředá vrchnímu rozhodčímu nebo kapitánovi družstva 

soupeře nejdéle do 9:20, jsou tímto splněny podmínky pro kontumaci utkání (čl. 



SBORNÍK PŘEDPISŮ
Pražského tenisového svazu 

vedeného pod spis. zn. L 66286 vedenou Městským soudem v Praze

pobočného spolku Českého tenisového svazu, z. s.

130, písm. a) SŘT). Tato skutečnost se zapíše do Zápisu o utkání s žádostí o 
kontumaci.

f.  O kontumaci celého utkání rozhoduje řídící orgán, který se bude řídit popisem 
události v zápise o utkání (čl. 109 SŘT). V zápise musí být vyplněna hlavička a na 
zadní stranu se uvedou všechny důležité skutečnosti nutné k posouzení situace. 

Pokud není přítomen vrchní rozhodčí, je možné uvést také jména svědků (a 

kontakty na ně), kteří mohou popisovanou situaci potvrdit.
g. Pokud družstvo požaduje kontumaci utkání ve svůj prospěch z důvodu pochybení 

soupeře uvedeného v bodě e, nesmí k utkání nastoupit. Pokud se utkání přesto 

sehraje, nelze uplatňovat nárok na kontumaci utkání z důvodů pozdního předání 

sestav soupeře.
2.  Nezpůsobilost terénu dvorců v termínu zahájení utkání.

Předpis postupu, který  je nutno dodržet při ohrožení utkání pro nezpůsobilost stavu 

dvorců ke hře.

Postupuje se podle příslušných ustanovení SŘ a tohoto předpisu takto:

a. V termínu, určeném rozpisem skupiny, do níž jsou družstva losováním určena, se 

družstva vedená kapitány sejdou na dvorcích pořadatele.

b. Je-li k utkání delegován a na místě přítomen vrchní rozhodčí (dále VR), rozhodne o 

způsobilosti dvorců ke hře.

c. Pokud VR určí dvorce za nezpůsobilé pro daný hrací den:
I. Může iniciovat dohodu o sehrání na náhradním povrchu nebo v hale. 

Podmínkou je dohoda kapitánů, která se zaznamená do Zápisu o utkání-
II. Upozorní kapitány na povinnost nastoupit v náhradním termínu stanoveném 

rozpisem soutěže.
III. Kontaktní osoba klubu družstva pořadatele zadá do IS zápis o nekonání utkání

d. Pokud předpokládá, že dvorce budou ještě v hracím dni způsobilé ke hře, určí 
hodinu, ve které se družstva sejdou k zahájení utkání.

e. Není-li k utkání VR delegován nebo není na místě, o způsobilosti dvorců ke hře 

rozhodne vyjádření kapitána pořádajícího družstva.

f. Jsou-li dvorce pro daný hrací den nezpůsobilé:

I. Mohou se kapitáni dohodnout na sehrání utkání na náhradním povrchu nebo 
v hale. Utkání se koná jen při souhlasu obou kapitánů. Tento souhlas se 
zaznamená do Zápisu o utkání

II. Družstva nastoupí k utkání v náhradním termínu daném rozpisem soutěže

III. O nehraném utkání sepíšou zápis, který v termínu určeném rozpisem soutěže 

kontaktní osoba klubu pořádajícího družstva zadá do IS.

g. Pokud se shodnou na předpokladu, že ještě v hracím dni budou dvorce způsobilé 

ke hře, určí hodinu zahájení hry. Nedojde-li k dohodě, postupují podle d.

h. Jestliže při zahájení utkání v náhradním terminu dojde k situaci, při níž je zjištěna 

nezpůsobilost dvorců, je další náhradní termín stanoven dohodou kapitánů obou 

družstev. Pokud mezi kapitány nedojde k dohodě o dalším náhradním termínu pro 

utkání, VR (nebo kapitáni družstev) tuto skutečnost uvedou v zápise, který 
kontaktní osoba klubu družstva pořadatele zadá do IS. STK do sedmi dnů po 
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přečtení zápisu určí úřední konečný termín pro sehrání utkání a sdělí ho pořadateli. 

Pořadatel je povinen ho ještě týž den oznámit kapitánovi hostujícího družstva.

i. Utkání, k nimž STK neobdrží zápis (i zápis o jeho nekonání!), jsou posuzována jako 

nesehraná z viny pořadatele. Sankcí je kontumační výsledek ve prospěch 
hostujícího družstva.

Za správnost:

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


