
PŘEDPIS PTS P – 1/03
Vnitřní předpis Pražského tenisového svazu, upravující losování Přeboru Prahy smíšených družstev v tenisu.
LOSOVÁNÍ PŘEBORU PRAHY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

A. PŘÍPRAVA Pro losování se připraví : a) seznam družstev s oprávněním startovat v jednotlivých 
výkonnostních třídách v daném ročníku (SDO), b) plán rozdělení družstev do skupin ve výkonnostních 
třídách (PR). Přiřazení družstva do skupiny ve výkonnostní třídě se určí losem.

B. LOSOVÁNÍ Zásada. Při losování se přihlíží k tomu, aby klubu, který má v soutěži více družstev nebyla 
v daném termínu určena pro všechna družstva pořadatelská povinnost. Pozn. Družstva téhož klubu se k 
rozlišení označí velkými písmeny v abecedním pořádku v řadě podlezařazení do výkonnostních tříd 
zpravidla tak, aby nižší alfabetické hodnotě ( v pořadí od nejnižší hodnoty : A, B, C….atd.) odpovídalo 
zařazení do vyšší výkonnostní třídy ( v pořadí od nejvyšší : divize, I.třída, II.třída ….atd). Pokud si klub 
nevyhradí jiné pořadí, provede takové označení řídící losování. Při losování jsou zachovány preference : a) 
pro družstva klubu, který má jiné družstvo zařazeno do 2.ligy ČTS b) pro družstva, která do výkonnostní 
třídy postoupila, c) pro družstva, která do výkonnostní třídy sestoupila, d) pro družstva stejného klubu v 
jedné výkonnostní třídě, e) pro družstva jednoho klubu v různých výkonnostních třídách (viz výše sub B. 
Zásada). f) pro družstva termínově navazující věkové kategorie

C. POSTUP LOSOVÁNÍ Losuje se vždy tak, že družstvu ze seznamu SDO se losem přiřadí místo podle 
plánu PR. Při losování se dodržuje časový postup v pořadí podle bodů C1 až C6. Preference : C1) Družstva 
klubů, které mají další družstvo zařazeno do navazující celostátní soutěže (2.liga) ČTS. Při losování těchto 
družstev je možno, na základě požadavku klubu, přihlédnout k číslu postavení družstva ve skupině družstva 
zařazeného v celostátní soutěži a přiměřeně použít postup popsaný dále jako C5. C2) Družstva, která 
postoupila se losují postupnětak, aby do každé skupiny bylo zařazeno jedno. Další z postupujících družstev v 
téže skupině se losuje až po obsazení všech skupin výkonnostní třídy. LOSOVÁNÍ se provádí ze dvou 
osudí : v prvém jsou skupiny (označené velkým písmenem, event. č. soutěže); ve druhém čísla postavení 
družstva ve skupině (dále ČPDS). Družstvu se přiřadí skupina a ČPDS. Vylosovaná místa se obsadí na plánu 
rozdělení družstev (PR). C3) Družstva, která sestoupila se losují do skupin za podmínek daných C2. 
Provedou se postupně všechny popsané úkony. C4) Družstva ze stejného oddílu v jedné výkonnostní třídě se 
losují tak, aby byla zařazena do různých skupin postupem podle C2. Pokud se musejí účastnit dvě družstva 
stejného klubu v jedné skupině, vylosuje se ČPDS družstva s nižší alfabetickou hodnotou (př. A) a dalšímu 
družstvu (př.B) je tímto losem určeno ČPDS, odpovídající ustanovení čl. 70 Soutěžního řádu Českého 
tenisového svazu (dále SŘ), znamenající, že . utkání bude sehráno nejpozději do 2. kola soutěže. Losování 
dle C4 se kombinuje s postupem dle C5 a C6 k rozhodnutí o pořadatelství, pokud je nutné.C5) Družstva 
téhož klubu zařazená v různých výkonnostních třídách.
Při losování skupin výkonnostní třídy se nejdříve určí postavení družstev klubů, které mají v soutěži více 
družstev (i když vrůzných výkonnostních třídách). Postupuje se v pořadí podle seznamu přihlášených 
oprávněných družstev. Pro losování ČPDS v etapě C5 se postupuje jako v etapě C2, tzn. skupina i ČPDS se 
losují z dvou osudí. Losují se jen místa a skupiny neobsazené v průběhu C1 až C4. U jednotlivého klubu se 
nejprve losem určí postavení (skupina i ČPDS) družstva s nižší alfabetickou hodnotou (např.A). Družstvu s 
alfabetickou hodnotou o jedna vyšší (v tomto př. B), startujícímu v jakékoli další výkonnostní třídě se tímto 
losem přiděluje ČPDS ze dvojice, která zaručuje, že v daném soutěžním termínu nebude zatíženo 
pořadatelskou povinností. Číselné dvojice pro osmičlennou skupinu družstev podle SŘčl.70, příloha 3 jsou : 
1 – 5, 2 – 6, 3 – 7, 4 – 8. Třetímu družstvu téhož klubu v soutěži se ČPDS losuje volně. 
Vpřípaděčtyř družstev platí první los a pro druhou dvojici družstev klubu a platí stejná ČPDS. V posledním 
případě je možné pro družstvo C vylosovat i nové ČPDS a pro družstvo D přidělitČPDS z odpovídající 
dvojice.
Příklad. V osmičlenné skupině je losem určeno družstvu A ČPDS = 6; družstvo B téhož oddílu v jiné nebo 
stejné výkonnostní třídě a skupině má tímto aktem vylosováno číslo 2, existuje-li družstvo C může mít 
libovolné ČPDS, při existenci družstva D, mají C a D znovu 6 a 2, neboČPDS z dvojice příslušející ČPDS z 
nového losování pro C.
Pokud vznikne na PR neřešitelná situace (nelze-li vytvořit úplný počet osmičlenných skupin), může komise 



provádějící losování uvedené postupy a kroky upravit tak, aby byl dosažen cíl losování. Vylosovaná 
postavení družstev se zaznamenají na PR v příslušných výkonnostních třídách. Pokud ve skupině není osm 
družstev, uplatní se postup C1 až C5 pro osmičlennou skupinu a neobsazená místa zůstanou volná. C6) 
Losováním pořadových čísel se doplní ostatní družstva výkonnostní třídy tak, aby PR věkové kategorie byl 
zcela doplněn. Losování ve věkové kategorii je ukončeno dosažením cíle, tj. losem jsou za podmínek C1 
až C6 rozřazena všechna přihlášená oprávněná družstva ve výkonnostních třídách do skupin. C7) Termínová 
návaznost různých věkových kategorií. Postup podle C5) se uplatňuje pro různé věkové kategorie, které hrají 
svá utkání v jediném termínu. V oblasti Praha se v sezóně 2004 podle dlouholeté tradice hrají utkání 
dospělých a staršího žactva v sobotu, dorostu a mladšího žactva v neděli, soutěže dětí během týdne. Při 
losování podle C5) soutěže staršího žactva se na žákovská družstva klubu pohlíží jako na další družstva 
téhož klubu z hlediska pořadatelské povinnosti pro sobotní termín; podobně se postupuje pro dorost a 
věkovou kategorii mladšího žactva. Soutěže dětí se neupravují.

Schváleno a vzato k archivaci pro činnost STK PTS na schůzi VV PTS, dne 15.září 2003. Tento předpis je 
písemný záznam tradiční praxe, uplatňované od nepaměti při losování Přeboru Prahy smíšených družstev v 
tenisu. Předpis vznikl v srpnu 2003 úpravou písemného zachycení této praxe zapsaného v roce 1995. Záznam 
z roku 1995 je v doslovném znění archivován v archivu Sportovně technické komise Pražského tenisového 
svazu.
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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 vročníku 
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). 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.

Schváleno schůzí VV PTS dne 15.září 2003
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PRAVIDLA.POSTUP HRÁČŮ OBLASTI PRAHA DO CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ



A. OBECNĚ.
1. Pro Mistrovství České republiky (MČR) je Soutěžním řádem ČTS (SŘ) určen počet 

startujících v turnajích jednotlivých věkových kategorií (VK). MČR je výběrová soutěž s 
pevně určeným počtem startujících hráčů (SŘ, čl.4, prováděcí předpis). 
Sportovně technickýúsek ČTS (STU ČTS) určuje pro jednotlivé oblasti postupové kvóty 
hráčů (ek).

2. KVÓTA. Kvóta pro oblast Praha je počet hráčů (ek), kteří jsou v dané VK oprávněni podat 
přihlášku do turnaje MČR. Pro určení kvóty je rozhodující oficiální sdělení STU ČTS.

3. NOMINACE. Určení jednotlivců, hráčů (ek), kteří jsou oprávněni v dané VK podat přihlášku 
do turnaje MČR, se provádí nominací. Nominaci provádí PTS, sestavení nominace je 
delegováno na odborný orgán Sportovně technickou komisi Výkonného výboru PTS ( STK 
PTS). Do nominace PTS se nezahrnují hráči (ky), kteří se podle SŘčl. 4, prováděcí předpis, 
bod 2, kap. a), odst.A i B, kap b), odstA i B označují jako „podle žebříčku na 
základě přihlášek“ Nominace je dvoustupňový proces. Prvním stupněm je nominační turnaj, 
podle jehož výsledku jsou vybíráni hráči o nichž se při nominaci rozhoduje. Druhým stupněm 
je sestavení seznamu hráčů (ek). V druhém stupni se použijí podklady : výsledek nominačního 
turnaje, žádosti o udělení volné karty PTS. Výsledkem nominace PTS je seznam, předaný do 
STU ČTS jako podklad pro sestavení startovní listiny turnaje.

4. VOLNÁ KARTA. Určitý počet míst v nominačním seznamu je obsazen rozhodnutím PTS, 
tzv. volnou kartou.

5. Rozhoduje-li se mezi více hráči stejného pořadí na CZ, jejich pořadí při nominaci se určuje 
losem.

6. PTS může rozhodnout, že pro nominaci se místo Celostátního žebříčku věkové kategorie 
předchozí tenisové sezóny, zde označovaného v textu CZ, bude používat průběžnýžebříček 
aktuální sezóny se stavem k datu nominace.

7. Nominační pravidla PTS se používají i v dalších případech, všude tam, kde se pro postup 
pražských hráčů do soutěže ČTS stanoví postupové kvóty.

B. PRAVIDLA NOMINACE
1. Nominaci navrhuje STK PTS a schvaluje orgán PTS : výkonný výbor nebo předseda
2. Výsledkem nominace je seznam hráčů oprávněných k podání přihlášky na MČR. Seznam sestává 

ze dvou částí : a) hráči(ky) nominovaní pro účast v hlavím poli, b) hráči(ky) nominovaní jako 
náhradníci pro případné přijetí. Seznam náhradníků je uspořádán podle přednosti k přijetí, 
označené pořadovým číslem.

3. Nominační turnaj. Nominační turnaj je prvním stupněm nominace. Nominace hráčů se řídí podle 
výsledku turnaje, který je PTS vyhlášen za nominační. Nominačním turnajem pro účast na MČR je 
Přebor Prahy jednotlivců věkové kategorie (dále PP). Přebor Prahy jednotlivců vyhlašuje PTS 
rozpisem, kterým pověřuje vybraný tenisový klub jeho uspořádáním. V tenisové sezóně se konají : 
PP v hale (zimní část) a PP na otevřených antukových dvorcích (letní část). PTS může, podle 
okolností, vyhlásit za nominační i jiný turnaj než PP, musí však být jediný pro zimní (halovou) a 
jediný pro letní část sezóny. PP je výběrová soutěž. V mládežnických kategoriích jsou k startu v PP 
oprávnění : a) hráči(ky) s bonusovou hodnotou (BH) podle Celostátního žebříčku ČTS věkové 
kategorie předchozí tenisové sezóny (CZ) = 15 a větší; b) hráči, kteří se kvalifikují z 
turnajů mládeže pražských obvodů PTS podle rozpisu této soutěže, c) další hráči podle rozpisu 
soutěže (volné karty PTS a pořadatele, nižší věková kategorie, vítězové předchozího ročníku….) 
Účast v turnajích PP dospělých se řídí SŘ a rozpisem soutěže.

3.1 Vyhodnocení nominačního turnaje.
3.1.1 Nominační kolo. Rozpisem PTS se v nominačním turnaji určí před jeho zahájením tzv. 
nominační kolo. V nominačním kole turnaje se určí hráči pro přímý postup a hráči pro 
postup nominací podle pořadí. Nominačním kolem se rozumí to kolo nominačního turnaje, v 
němž počet vítězů zápasů odpovídá počtu hráčů(ek) postupujících přímým postupem (viz čl. 3.1.2, 
4.1 a tabulka 1). .
3.1.2 Přímý postup.Vítězové zápasů nominačního kola jsou hráči(ky) pro přímý postup.

1. Hráči pro postup nominací podle pořadí. Pořadí. Pokud je potřeba vytvořit pořadí v některém z kol 



turnaje hraného systémem na jednu porážku, postupuje se tak, že vítězové zápasů kola se seřadí v 
pořadí, které mají v CZ, za nimi se zařadí poražení v zápasech tohoto kola, opět seřazení podle 
pořadí,které mají v CZ věkové kategorie, pro níž byl turnaj vypsán. Hráči kol s nižším počtem 
zápasů se zařadí před hráče kol s větším počtem zápasů. Popsaný postup je schválen pro obecné 
použití v rámci PTS. Pořadí pro nominaci. Postup sestavující pořadí v aplikaci pro nominační kolo 
znamená : poražení hráči(ky) nominačního kola se seřadí podle rostoucí absolutní hodnoty CZ do 
pořadí pro nominaci. Pokud je třeba získat pořadí s větším počtem hráčů(ek) zahrnou se do pořadí 
pro nominaci poražení hráči(ky) kola s nejbližším vyšším počtem poražených hráčů(ek), seřazení 
podle CZ tak, aby byli zařazeni za poražené hráče nominačního kola.

2. PRAVIDLA NOMINACE. SESTAVENÍ SEZNAMU HRÁČŮ PRO HLAVNÍ POLE. Do seznamu 
hráčů(ek) hlavního pole se dostanou hráči(ky) s přímým postupem, hráči(ky) s postupem podle 
pořadí a hráči s postupem podle rozhodnutí PTS (volná karta).

4.1 Hráči s přímým postupem. Vítězové nominačního kola. Počet podle tabulky 1. Tabulka 1

Kvóta Nominační 
kolo

Přímý postu
p

Postup 
pořadím Volná karta PTS

1 Finále 1 -

2 Finále 1 1

3 Semifinále 2 1

4 Semifinále 2 1 1

5 Čtvrtfinále 4 1

6 Čtvrtfinále 4 2

7 Čtvrtfinále 4 1 2

8 Čtvrtfinále 4 2 2

9 Čtvrtfinále 4 3 2

10 . 16 8 2

11 
atd. 16 atd. 8 atd. 1 atd. 2 je max.počet

4.2 Hráči s postupem podle pořadí. Z sestaveného pořadí pro nominaci podle bodu 3.1.3 se do 
nominace zařadí jen hráči(ky) v počtu určeném sloupcem „ postup pořadím“ tabulky 1.
4.3 Volné karty. Rozhodnutím PTS (volná karta) mohou být nominování nejvíce dva hráči(ky).Počet závisí 
na kvótě podle tabulky 1..
4.3.1 Hráč(ka) musí o volnou kartu požádat písemně do data stanoveného rozpisem nominačního turnaje. 
Termín může být kromě toho také zveřejněn ve Zpravodaji PTS či na internetových stránkách PTS. Žádost 
musí být opatřena originálem vlastnoručního podpisu. Posuzují se jenžádosti, které jsou nejpozději v den 
termínu k dispozici sekretariátu PTS.
4.3.2 Žádá-li o volnou kartu více hráčů, rozhoduje o jejím udělení trenérsko-metodická komise PTS
4.3.3 PTS nemusí volnou kartu udělit. Vtom případě se počet hráčů(ek) nominovaných přímým 
postupem nebo postupem pořadím podle 4.2 zvýší o počet neudělených volných karet.
4.3.4 PTS neuděluje volnou kartu hráčům(kám) jiných oblastí. Rozhodující je registrace hráče v den 
nominace.

1. Volnou kartu rozhodnutím PTS je možno udělit hráči(ce), který(á) se nominačního turnaje 
nezúčastnil : a) pro nemoc (řádně doloženou lékařskou zprávou s uvedením choroby), b) pro 
reprezentační povinnosti účastí na turnajích zařazených jako akce nadnárodních tenisových 
organizací a MČR na nichžžadatel odehrál alespoň jeden zápas (doloženo oficiální nominací ČTS 
nebo PTS) , c) pro kolizi termínu s turnajem MČR jiné věkové kategorie za stejných podmínek jako 
b), d) pro zvláště vážné příčiny „vis major“ doložené písemným dokladem orgánů státní správy, e) 
jiné vážné příčiny podle posouzení komise sestavující nominaci.

2. PRAVIDLA NOMINACE. SESTAVENÍ SEZNAMU NÁHRADNÍKŮ. PTS nominuje pro případnou 
účast v celostátních turnajích náhradníky.

5.1 Počet náhradníků pro turnaj je určen kvótou. PTS nominuje jako náhradníky nejvíce 50% počtu 



hráčů(ek) kvóty se zaokrouhlením nahoru na sudý počet. Nejmenší počet jsou dva náhradníci.
5.2 Do seznamu náhradníků se dostanou hráči(ky) : postupem podle pořadí a rozhodnutím PTS (volná 
karta).
5.3 Do seznamu náhradníků může PTS udělit z určeného počtu 30% volných karet. Počet volných karet se 
zaokrouhluje na celá čísla směrem k vyššímu celému číslu..
5.4 Nejprve se rozhodnutím PTS určí, zda budou pro seznam náhradníků uděleny volné karty PTS. Počet 
udělených volných karet se odečte od celkového počtu náhradníků. Zbývající počet náhradníků je 
nominován postupem podle pořadí (čl. 3.1.3) na základě výsledku 4.2, tj. hráči (ky), kteří rostoucí absolutní 
hodnotou dle CZ následují po posledním postupujícím
5.5 Určení náhradníci se seřadí do pořadí podle CZ.
5.6 Příklad. Podle zadání čl. 4.4 : kvóta je zadána 7, z toho 0,5x7 = 3,5 tj. 4 náhradníci. Možný počet 
volných karet PTS pro seznam náhradníků je 0,3x4= 1,2, se zaokrouhlením možnost udělit 2 volné karty. 
PTS se rozhodl udělit 1 volnou kartu pro hráče nehrajícího turnaj s CZ 28 a 1 volnou kartu pro hráče 
hrajícího turnaj, který splňuje podmínky 4.3.6 a má CZ 11. Seznam náhradníků, nominací spřihlédnutím k 
5.5, v pořadí : 1. hráč s CZ 11; 2.hráč s CZ 28; 3. hráč s CZ 53; 4. hráč s CZ 60.

Pravidla byla vypracována STK PTS s použitím textu stejného názvu z roku 1998. Byla schválena na schůzi 
STK PTS dne 25.srpna 2003. Projednána a schválena na schůzi VV PTS, dne 15.září 2003. 
Rozhodnutím řádné schůze VV PTS dne 4.srpna 2009 byla novelizována zařazením bodu A6) a vyřazením 
bodů B 4.3.6 a 4.3.7 . Zveřejněn jako PTS P 03/09. Rozhodnutím schůze VV PTS ze dne 5.března 2015 byl 
upraven článek 4 pravidel v bodu 4.3.2, kde rozhodnutí o udělení volné karty v tomto zvláštním 
případě bylo ponecháno trenérsko-metodické komisi VV PTS. Publikována jako PTS P 3/15

KOMENTÁŘ K PŘEDPISU PTS P - 3/03. NOMINACE PRO CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE V lednu 1998 
vypracovala Sportovně technická komise (STK) Pražského tenisového svazu (PTS) pravidla pro nominaci 
hráčů pražské oblasti do těch výběrových celostátních soutěží, pro něžurčuje svým 
pokynem Český tenisový svaz (ČTS) počet hráčů tenisové oblasti, kteří se mohou do soutěže přihlásit (dále 
kvóta). Pravidla byla schválena PTS a publikována v roce 1998 v dubnovém čísle Zpravodaje PTS. V 
písemném znění jsou uložena v agendě STK PTS a archivu sekretariátu PTS pod názvem „ Postup 
hráčů oblasti Praha do celostátních soutěží“. Pravidla byla úspěšně používána od doby svého schválení a 
aplikována na desítky nominačních případů. V současnosti se projevuje značnýčasový odstup od doby 
publikace, pravidla nejsou v obecném povědomí v detailu, veřejnost vnímá jen jejich určité části vytrženě je 
aplikuje a někdy dochází k nedorozuměním a možná i z toho vyplývajícího pocitu nespravedlnosti a ublížení. 
STK PTS rozhodla o přehodnocení pravidel a jejich nové publikaci. Pravidla byla před šesti lety 
vypracována jako první pokus o podání ustáleného systému,který objektivizuje postup oblastního orgánu a 
převádí chaotický stav zatížený subjektivními hledisky do stavu obecně platných známých pravidel. Jeho 
text byl ve snaze splnit tento nelehký úkol pochopitelně zatížen i předpisy složitých nepraktických postupů, 
z nichž mnohé nejsou v plném dosahu své definice snadno proveditelné. Léta aplikace pravidel ukázala slabá 
místa předpisu v tomto směru. V uplynulé době došlo také k rozvoji použití počítačové techniky, které 
ustanovení pravidel nejsou přizpůsobena v plném rozsahu. Nová verze pravidel představuje zavedení 
současné nomenklatury pojmů,zvýšení přehlednosti pravidel, přizpůsobení současnému stavu komunikace 
mezi PTS a ČTS, zjednodušení formulací a přizpůsobení požadavkům soudobého stavu zpracování dat z 
oblasti evidence hráčů, registrace a vyhodnocení údajů
o jejich výkonnosti.

PŘEDPIS PTS -P 7/07

ZÁVAZNÝ PŘEDPIS PRAŽSKÉHO TENISOVÉHO SVAZU PRO PŘIJÍMÁNÍ A 
SCHVALOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK K POŘÁDÁNÍ TURNAJŮ (čl.11 Soutěžního řádu Českého 
tenisového svazu – SŘ).

Pražský tenisový svaz (dále též PTS) vydává tento obecně závazný předpis, upravující postup 
přihlašování, výběru a schválení přihlášky k pořádání turnaje třídy B,C a D kluby v pražské 



tenisové oblasti. Stanoví podmínky k vypracování termínové listiny turnajů nižších tříd (TNT) 
oblasti Praha.

1. Závazný předpis platí pro turnaje, definované článkem 11 SŘ.a prováděcím předpisem s ním 
souvisejícím. Doplňuje články SŘ 10,14,16,17 a 18 a stanoví podmínky a pravidla pro 
přihlašování, sestavení termínové listiny a její schválení.

2. Termínová listina oblasti Praha – PTS (dále TLP).
2.1 TLP je soupis schválených turnajů třídy C a D (nižší třída) ve všech věkových kategoriích. 
Schvalování provádí Sportovně technická komise PTS (dále STK) nebo její delegovanýčlen (ové) 
prostřednictvím Informačního systému Českého tenisového svazu (dále IS) k zveřejnění v 
Termínové listiněČTS (dále TL ČTS).
2.2 TLP sestavuje STK na základě výsledku 2.1 v termínu, který je určen SŘ..

1. TLP se sestavuje odděleně pro zimní a letní období tenisové sezóny. Zimní TLP pro turnaje 
pořádané mezi 1.říjnem (mládež 1.prosincem) a 20.dubnem. Letní TLP pro turnaje pořádané 
mezi 21.dubnem a 30.zářím sezóny.

2. Turnajem se pro tento závazný předpis rozumí soutěž (dvouhra a čtyřhra) oddělené věkové 
kategorie. Příklad : Akce klubu pořádající v jediném termínu na jednom místě soutěž pro 
dorostenky a dorostence znamená dva turnaje – turnaj dorostenců (ve dvouhře a čtyřhře) a 
turnaj dorostenek(dvouhra a čtyřhra).

3. Termín. Navrženým termínem turnaje se rozumí rozmezí dat, které v přihlášce vytvořené na 
IS, uvede pořadatel. Navržený termín turnaje nižší třídy může změnit STK v průběhu 
schvalování podle 2.1. Změnu musí konzultovat s pořadatelem. Po schválení turnaje STK se 
navržený termín stane schváleným termínem závazným pro pořádání turnaje ve smyslu 
ustanovení SŘ.

4. Počet turnajů. STK může při schvalování upravovat počty a termíny pořádaných 
turnajů nižší třídy s ohledem na kumulaci přihlášených termínů.

5. Přihláška.
6.1 Přihláška k pořádání turnaje podává soubor informací vyžádaných dotazníkem IS. 
Nevyplnění některého požadovaného údaje přihlášky, znamená neplnění dotazovaného 
kriteria, a tím snížení priority v procesu zařazování do TLP.
6.2 Pro zařazení do TLP se uvažují jen přihlášky předané prostřednictvím IS.

1. Přihlášku konání turnaje mohou podávat kluby a subjekty, které mají centrální 
registrací ČTS, přiděleno registrační číslo. Pokud klub dluží PTS zaplacení poplatku 
kolektivní registrace, udělených pokut a ostatních povinných poplatků podle zveřejněného 
aktualizovaného seznamu dluhů ( viz www.prazsky.cztenis.cz ), nemá jeho přihláška 
platnost a bude při schvalování odmítnuta z výběru (viz 9.1.b).

1. Název turnaje. Název turnaje podléhá schválení PTS před předáním TLP do TLČTS. 
Pořadatel turnaje uvádí do přihlášky návrh názvu..V letech 2010 až 2012 mají 
všechny turnaje hrané v letní části sezóny společný základní název Praha Wilson 
Circuit 20XX (XX=10,11,12). Návrh názvu pořadatelem se bere jako návrh zdvojení 
názvu. Jako takové se individuálně posuzuje a podléhá schválení PTS. Pokud návrh 
není PTS schválen, vyzve PTS navrhovatele

2. k jednání. Pokud při jednání nedojde ke shodě a schválení názvu, předá PTS ke 
zveřejnění v TLČTS turnaj bez zdvojení názvu.

2. Výběr. Při schvalování přihlášky k pořádání turnaje k zveřejnění vTLP může STK provést 
výběr zpřihlášených turnajů. Výběr se provádí na základě následujících pravidel a kriterií 
dle bodu 9.

3. Kriteria výběru přihlášky.
9.1 Primárním zákla dním kriteriem pro schválení přihlášky turnaje do TLP je: a) použití oficiálního 
míče PTS Wilson. Pokud přihláška neuvádí jako použitý míč Wilson (při dodržení pro kluby 
závazného Předpisu PTS P 13/09 „ Závazný předpis pro kluby Pražského tenisového svazu (PTS) 
pro sezóny 2010 až 2012.Oficiální míč PTS)neschválí se k přijetí.. b) zaplacení správního 



poplatku šest set Kč za každou přihlášku turnaje oddělené věkové kategorie třídy B a tři sta za 
každou přihlášku turnaje v třídách C a D. Příklad. Turnaj C dorostu pro chlapce i dívky: oddělená 
věková kategorie dorostenky, tři sta Kč, oddělená věková kategorie dorostenci tři sta Kč. Poplatek 
je nevratný. Poplatek se platí u pokladny PTU nebo bezhotovostně. Bezhotovostní placení je 
podmíněno povinností uvést při platbě variabilní symbol (VS) 101xxx0037, kde xxx je číslo klubu 
přidělené mu při registraci. Čísla klubů, která nejsou trojmístná, se doplní nulou zleva. Platba bez 
uvedeného VS znamená nezaplacení poplatku, stejně tak jako platba uvedená ve výpisu z účtu PTS 
s pozdějším než stanoveným datem. Pokud není v termínu určeném SŘ pro schválení TLP, zaplacen 
správní poplatek za přihlášku turnaje, přihláška se neschválí. c) zaplacení dlužných částek klubu 
vůči PTS. Pokud klub dluží PTS zaplacení poplatku kolektivní registrace, udělených pokut a 
ostatních povinných poplatků podle zveřejněného aktualizovaného seznamu 
dluhů ( viz www.prazsky.cztenis.cz ), nemůže být jeho přihláška schválena d) podání přihlášky bez 
použití IS. Takové přihlášky se považují za nepodané a nejsou schváleny. Pokud se vybírá z turnajů, 
které splní primární základní kriterium ve všech uvedených bodech
9.1 a),b),c), d) užívá se postup podle 9.2
9.2 Při rozhodování o zařazení těch turnajů do TLP, u nichž přihláška uvádí splnění základního 
primárního kriteria ve všech bodech článku. 9.1 se přihlíží k sekundárním kriteriím výběru. U 
každého kriteria je uvedeno, které řešení má při výběru přednost(priorita). Váha jednotlivých 
kriterií je posuzována v souvislostech individuálně a není vytvořena integrovaná stupnice. Nejnižší 
prioritou je neuvedení údaje o kriteriu v přihlášce. Přihláška může být odmítnuta i na 
základě jediného z kriterií. A) Přihláška. (priority: počet předložených informací o turnaji) B) 
Rozepsaný počet přijatých hráčů (priorita: turnaj s větším počtem přijímaných hráčů) C) Třída 
turnaje (priorita: vyšší třída). D) Počet turnajů pořádaných klubem v sezóně (priorita pro kluby 
pořádající menší počet turnajů) E) Pořádání Přeboru Prahy jednotlivců a Kvalifikace oblastních 
přeborů mládeže (priorita: pro kluby, které technické uspořádání těchto turnajů přebírají) F) 
Geografická poloha místa konání (priorita pro kluby na opačných koncích Prahy při pořádání v 
jediném týdnu ) H) Technické a organizační zajištění turnaje kapacitami a službami. Obecnou 
prioritou je vyšší počet a kapacita přihláškou uvedených služeb a dokonalost jejich naplnění. Ha) 
Ukazatel „počet přijímaných hráčů/počet dvorců pro turnaj“ (priorita : nižší 
hodnota ukazatele). Hb) Informační systém (priorita : v pořadí - ozvučení areálu, jen vývěska nebo 
elektronická. info tabule, jiné)
Hc) Šatny,jejich kapacita a výbava ( nutná výbava : místnosti pro převlékání, záchody,sprchy
– priorita: vyšší kapacita) Hd) Stravovací zařízení ( priority v pořadí podle výbavy ve směru : teplá 
strava,studený bufet, jen občerstvení, teplá limonáda u kustoda atd) He) Technika a organizace 
úpravy dvorců ( priority v pořadí : stálá technická četa úpravy aopravy dvorců, 
samoobslužný systém hráčů – automatický, ruční, jiné) I) Trvalé zajištění zdravotnického dohledu a 
případné první pomoci v místě konání turnaje. J) Rozhodování a počítání stavu (priorita : dodržení 
doporučení PTS podle závazného předpisu pro počítání pro danou sezónu) K) Neplnění přihláškou 
deklarovaného kriteria na turnaji pořádaném klubem v předchozí sezóně, zjištěného pověřenou 
inspekcí orgánu PTS.
L) Jiná aktuální kriteria schválená před výběrem turnajů výkonným orgánem PTS.
10. Turnaje vyšší třídy. Přihlášky k pořádání turnajů vyšší třídy (turnaje třídy B) schvaluje STK 
vpočtech přidělených PTS Sportovním úsekem ČTS (SUČTS) do celostátně stanovených termínů. 
Pokud je přihlášek více než přidělená kvóta provádí se výběr podle článků 8 a 9. 11 Tento 
závazný předpis doplňuje SŘ v citovaných článcích. Není v rozporu s textem SŘ a žádný z 
jeho článků neruší ani nepozměňuje..

Závazný předpis byl projednán na schůzích STK PTS v dubnu, červnu, červenci 2003; schválen 
schůzí STK PTS dne 25.srpna 2003 a schůzí VV PTS dne 15.září 2003. Jeho text byl 
drobně pozměněn: poslední dvě věty článku 5 doplněny 15.ledna 2004 po projednání schůzí STK 
PTS a schválení orgánem PTS. Dále byly přijaty v květnu 2004 doplňky a změny v článcích 7 a 9, 
schváleny orgány PTS. Odsouhlasené nové znění platlo od 1.července 2004 pro přípravu soutěží 



sezóny 2005 a dále jako Předpis PTS P 07/04. Na schůzi STK PTS 21.10.2004 bylo odsouhlaseno 
nové znění článku 5, opravy v článku 9.2 a zařazení kriteria J – účast družstva mládeže v soutěži 
smíšených družstev. Předpis byl vydán jako novela P – 71/04 s platností od 25.10.2004. Rušil 
platnost předchozího předpisu P – 07/04. Zveřejněno na internetových stránkách PTS v říjnu 2004. 
Na schůzi STK PTS 25.listopadu 2004 bylo odsouhlaseno nové znění článku 9.1, které zohlednilo 
zavedení systému IS pro organizaci soutěží jednotlivců (turnaje) ČTS. Vydáno jako novela P – 
72/04 s platností od 1.1. 2005. Ruší platnost předchozího předpisu P – 71/04. Zveřejněno na 
internetových stránkách PTS v prosinci 2004. Rozšířeno klubům ve Zpravodaji PTS/prosinec 2004 
Po vydání nového znění Soutěžního řáduČTS k 1.listopadu 2007 byl předpis přepracován, 
přizpůsoben stávajícímu stavu SŘ a IS, schválen schůzí VV PTS 6.prosince 2007 a vydán jako 
novela P – 7/07. Zařazen do souboru Předpisy PTS na www.prazsky.cztenis.cz .

PŘEDPIS PTS -P 10/09

ZÁVAZNÝ PŘEDPIS PTS, STANOVUJÍCÍ PŘÍPUSTNÉ POVRCHY DVORCŮ PRO 
SOUTĚŽE.

PŘEBOR PRAHY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV (PP). Soutěžní řád ČTS v ustanovení článku 70 
předepisuje, aby dvorce na nichž se hrají soutěže družstev měly povrch certifikovaný ITF. Dále 
předepisuje schválení povrchu dvorců pro soutěže řídícím svazovým orgánem. K tomu vydává 
Pražský tenisový svaz (PTS) tento obecně závazný předpis. 1.Pro PP se za povrch schválenýřídícím 
orgánem soutěže považuje antuka a také všechny další povrchy, pro něž je vydán list „ ITF Court 
Surface Classification Scheme“ uvedených na seznamu certifikovaných povrchů tenisových 
dvorců oficiálních web stránek ITF (ITF tenis.com/Technical/Courts/Classified Surfaces).

1. Celé utkání musí být sehráno na stejném povrchu. Při přerušení utkání pro 
nezpůsobilost platí články 123 a 124 Soutěžního řádu ČTS a přihlíží se ke 
změněné situaci..

2. SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ (PŘEBORY,TURNAJE. Soutěžní řád ČTS v 
ustanovení článku 24 předepisuje, aby dvorce na nichž se hrají soutěže 
jednotlivců měly povrch z materiálu schváleného řídícím orgánem. K tomu vydává 
Pražskýtenisový svaz (PTS) tento obecně závazný předpis:

2. Pro soutěže jednotlivců (přebory, turnaje) platí výše uvedené body 1 a 2 předpisu s tím, že 
za schválený se považuje povrch uvedený pořadatelem v rozpisu soutěže. Ustanovení bodu 
2 platí pro všechny discipliny celého turnaje.

Předpis byl schválen Výkonným výborem Pražského tenisového svazu ne řádné schůzi dne 
9.března 2009.

PŘEDPIS PTS P -11/08

SAZEBNÍK ODMĚN ROZHODČÍM NA AKCÍCH ŘÍZENÝCH PRAŽSKÝM 
TENISOVÝM SVAZEM (PTS).

Pro soutěže řízené a schválené PTS se s platností ode 1 dubna 2008 stanovují odměny, které hradí 
pořadatel rozhodčím za výkon funkce a cestovné v následující výši.

1.VÝKON FUNKCE:

1.1 PŘEBORY DRUŽSTEV
Vrchní rozhodčí: licence A -800 Kč/den licence B - 700 



Kč/den
1.2 PŘEBORY JEDNOTLIVCŮ
a) Vrchní rozhodčí: licence A, licence B -100 Kč/hod, maximálně 1000 Kč/den b) Zástupce 
vrchního rozhodčího, hlavní rozhodčí, stand-by rozhodčí: licence A, licence B -70 Kč/hod, 
maximálně 700 Kč/den
1.3 TURNAJE TŘÍDY C,D
a) Vrchní rozhodčí: licence A -100 Kč/hod, maximálně 1000 Kč/den

licence B -70 Kč/hod, maximálně 700 Kč/den b) Zástupce vrchního 
rozhodčího, hlavní rozhodčí, stand-by rozhodčí: licence A, licence B - 60 Kč/hod, 
maximálně 600 Kč/den

2. CESTOVNÉ NA VŠECHNY AKCE (jednotlivci, družstva) -100 Kč/den

Odměny jsou nezdaněné, příjemce je povinen zdanit podle § 10 zákona o dani z příjmu 
fyzických osob.

K 30.květnu 2010 byl Předpis PTS P 11/06 “Sazebník odměn rozhodčích na akcích řízených PTS” 
doplněn dále uvedeným odstavcem 3. Výkonný výbor Pražského tenisového svazu (PTS) na 
své řádně schůzi 11.března 2010, na návrh komise rozhodčích PTS, schválil následující doplněk 
závazného předpisu ” Předpis PTS P - 11/06 Sazebník odměn rozhodčích na akcích řízených PTS”. 
Text doplňku:

3. Předpis PTS P 11/06 se doplňuje v článku 1.1 PŘEBORY DRUŽSTEV větou: V případě, že 
vrchní rozhodčí je delegován k rozhodování dvou utkání, která probíhají současně ve stejném 
termínu na jednom místě (na stejných dvorcích jednoho pořádajícího klubu), stanoví se výše jediné 
odměny za výkon funkce obou akcí na 1200 Kč pro rozhodčí s licencí A 1000 Kč pro rozhodčí s 
licencí B Doplněk Předpisu P 11/06 platí počínaje dnem schválení. “

Komentář. První verze sazebníku byla schválena VV PTS 13.dubna 2006. Tento text představuje 
druhou verzi schválenou schůzí VV PTS dne 6.března 2008. Došlo v ní ke zvýšení odměn vrchního 
rozhodčího v soutěži družstev, zástupce vrchního rozhodčího vpřebornických turnajích 
jednotlivců a rozlišení odměn licencí při odměnách zástupce vrchního rozhodčího (stand-by) u 
turnajů C a D Podnětem k vypracování této verze byla harmonizace Předpisu PTS P 11/06 s novým 
Sazebníkem odměn rozhodčího – delegáta ČTS, schváleným VV ČTS 1.listopadu 2007

PŘEDPIS PTS P -12/08

PŘEBOR PRAHY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV. VÝMĚNA A POSTOUPENÍ OPRÁVNĚNÍ K 
PŘIHLÁŠCE DO SOUTĚŽE MEZI KLUBY.

Pro výměnu oprávnění k přihlášce do soutěže mezi kluby platí článek 72 Soutěžního řádu Českého 
tenisového svazu (SŘ). Tento závazný předpis Pražského tenisového svazu (PTS), upřesňuje 
formulaci článku 72 SŘ, který je jím doplněn a rozšířen i na postupování oprávnění kpřihlášce do 
soutěže. Na základě tohoto závazného předpisu platí článek 72 SŘ s následujícím doplňkem.

SŘ, článek 72, doplněk za bodem e) : „ … f) mít oprávnění přihlásit družstvo do soutěže 
(oprávněné družstvo). Vpřeborech jsou družstva rozdělena do výkonnostních tříd (VT). 
Každý klub je oprávněn přihlásit družstvo do nejnižší VT. Oprávnění přihlásit družstvo do vyšší 
výkonnostní třídy klub získá: a) splněním kriteria rozpisu soutěže (obvykle umístění v 
předchozím ročníku), článek 73,

nebo b) dohodou s jiným klubem, článek 74. Předmětem dohody může být: ba) výměna 
oprávnění družstev obou klubů. Oba kluby přihlásí svá družstva do vyměněných pozic ve 
VT. Žádost o provedení výměny schvaluje STK PTS. Za provedení výměny platí žádající klub v 



soutěži dospělých poplatek 3000 Kč do pokladny PTS. bb) postoupení oprávnění klubu držitele, 
klubu nabyvateli oprávnění. Klub držitel své družstvo do soutěže nepřihlásí, klub nabyvatel 
přihlásí své družstvo na pozici družstva klubu držitele, například ve vyšší VT apod. Pokud má 
klub nabyvatel více družstev může svá další družstva přihlásit na pozice, pro něž získal 
oprávnění před postoupením oprávnění pro jedno z nich. Žádost o postoupení soutěže schvaluje 
STK PTS. Při podávání žádosti musí žádající klub uhradit následující poplatky. Soutěže 
dospělých: divize Praha 10000 Kč, I.třída 5000 Kč, II. a III.třída 2000 Kč. Soutěže mládeže ve 
všech věkových kategoriích: Pražská liga 5000 Kč, I.třída 2000 Kč, II..třída 1000 Kč. Nejnižší 
třída zpoplatněna není. Této text předpisu platí od 1.dubna 2008

Komentář. PTS se setkal s několika výklady ustanovení článku 72 těmi kluby, které měly v 
soutěži více družstev v různých výkonnostních třídách, na to jak se odrazí získání oprávněnosti 
postoupením na postavení družstev, která nebyla předmětem dohody o nabytí oprávnění. 
VSŘ bez upřesňujícího dodatku existuje pojmový nesoulad mezi článkem 72 a 
následujícími články 73 a 74. Článek 72 se obrací ke klubu, následující články se zabývají 
operacemi týkajícími se družstva. Kombinace ustanovení obou typů umožňuje několik variant 
výkladu textu. Protože podle svých stanov je PTS rozhodčím místem pro výklad řádůČTS, hledá 
v nich oporu k získání jednoznačnosti jejich výkladu. Protože jednoznačnost ve stávajícím textu 
nenalezla, zavádí doplněk článku 72 pro jeho jednoznačný výklad. Novela SŘ, platná od 
1.11.2007, rozlišila pojem „výměna“ (zde ba)) od pojmu „ převod z klubu na klub“ (zde 
postoupení bb)). Dále zavedla poplatky za uskutečnění výměny a postoupení soutěží mezi kluby 
ve prospěch řídícího orgánu soutěže. PTS změnou Předpisu PTS P - 12/06 doplňuje ustanovení 
SŘ o poplatky za soutěže, které řídí. Změna schválena schůzí VVPTS z 6.prosince 2007. 
Rozhodnutím schůze VVPTS 6.března 2008 byla snížena výše poplatků u mládeže v odstavci 
bb) na uvedený stav..

PŘEDPIS PTS -P 13/13

ZÁVAZNÝ PŘEDPIS PRO KLUBY PRAŽSKÉHO TENISOVÉHO SVAZU (PTS) PRO 
SEZÓNY 2014 až 2016. OFICIÁLNÍ MÍČ PTS.

Pro sezóny 2014,2015,2016 platí pro kluby PTS následující závazný předpis :
1. Oficiáním míčem PTS ve smyslu článku 37 Soutěžního řádu Českého tenisového svazu (ČTS) je 

míč Wilson .
2. Míč Wilson je jediný oficiální míč PTS pro mistrovské soutěže. Typ míče Wilson pro danou 

soutěž (jednotlivců nebo družstev) musí být upřesněn v rozpisu mistrovské soutěže. Výběr míče 
Wilson je možný z následujících typů : Wilson Tour Davis Cup (kód výrobce WRT 115400, WRT 
105900), Wilson Australian Open (kód výrobce WRT 1130CZ) s logem ČTS, Wilson US Open (kód 
výrobce T1197) s logem ČTS, Wilson Championship All Courts (T 1001 E/ T 1110 E). Pokud 
pořadatel používá pro soutěž míče typů Wilson US Open a Wilson Australian Open je součástí 
povinnosti užívání míčů homologovaných ČTS, tj míčů, které mají na etiketě plastového nebo 
plechového obalu (tzv. konzervě), případně na míči, uvedeno logo ČTS. Míče Wilson Australian 
Open a Wilson US Open bez označení logemČTS nejsou k pořádání mistrovských soutěží přípustné. 
Jejich použití se z hlediska tohoto závazného předpisu bere jako použití nesprávného míče.

3. Vybraným typem míče musí být sehrána celá soutěž družstev nebo celý turnaj jednotlivců v 
oddělené věkové kategorii (dvouhra i čtyřhra).

4. Pro PTS a kluby pořádající soutěže družstev a turnaje jednotlivců platí povinnost uvádět do rozpisu a 
používat pro sehrání mistrovských soutěží a turnajů jedině míče Wilson s upřesněním typu, 
vyplývajícím z bodu 2 tohoto předpisu. Povinnost platí pro mistrovské soutěže všech věkových 
kategorií jednotlivců a družstev, které jsou součástí hodnocení registrovaných 
hráčů pro žebříček ČTS ( tj.včetně turnajů jednotlivců kategorií B,C,D.).

5. K používání oficiálního míče PTS v soutěžích a turnajích podle bodu 4 tohoto závazného předpisu 



také platí
5.1 Povinnost umístit na informativní/výsledkové tabuli v průběhu celého konání soutěže reklamu/logo míče 
Wilson s nápisem „ Oficiální míč PTS nebo Oficiální míč Pražského tenisového svazu“ v oficiální úpravě. 
Logo míče Wilson ve formě hracího plánu soutěže jednotlivců na požádání předají pracovnící firmy Amer 
Sports CR při odběru míčů pro turnaj.
5.2 Pro pořadatele Přeboru Prahy povinnost umožnit instalaci presentačního stánku fy Amer v době a 
místě konání akce

1. Povinnost umístit na dvorce, na nichž se tyto soutěže hrají,i ballboxy a umpire v provedení a s logem 
Wilson, pokud budou v potřebném předstihu a na náklady firmy Amer Sports CR na místo konání 
dodány. Platí povinnost umístit umpire a ballboxy přednostně na centrálním (finálovém) dvorci. Jiná 
zařízení stejného druhu na dvorci nesmějí být umístěna.

2. PTS bude plnění povinností dle předchozích bodů tohoto předpisu kontrolovat. Kontaktním osobám 
klubu pořadatele se ukládá povinnost uvádět do IS v rámci odevzdávaných podkladů pro žebříčkové 
hodnocení hráčů slovní vyjádření ke splnění této povinnosti v poznámce. PTS bude vysílat delegáty 
do místa konání soutěže družstev i turnajů jednotlivců s cílem kontroly povinností pořadatele při 
plnění tohoto závazného předpisu v průběhu soutěže. Rozhodčím se ukládá povinnost upozornit 
pořadatele vpřípadě nedodržování předpisu. PTS bude evidovat každé jednotlivé porušení povinnosti 
pořadatele a vyvodí z něho sankční závěry jeho adekvátním postihem.

3. Adekvátní postihem pořadatele se rozumí skutečnost, že subjekt, který povinnost uvedenou 
vpředchozích bodech porušil, neobdrží v následujícím roce míče od PTS k pořádání mistrovských 
tenisových soutěží jednotlivců i družstev a jeho turnaje nebudou schváleny PTS k zařazení 
do časově následující termínové listiny ČTS. Současně se takový klub-pořadatel vystavuje 
nebezpečí, že výsledky zápasů mistrovské tenisové soutěže družstev, v jejímž průběhu byla porušena 
výše uvedená povinnost, budou kontumovány.

1. Oficiální míče Wilson, které odeberou kluby v prodejním zařízeni Amer za cenu vyplývající 
ze smlouvy mezi Amer a PTS , jsou kluby povinny užít pro soutěže a v tréninkovém procesu. 
Za porušení této povinnosti se považuje jejich další distribuce a prodej. Pokud bude 
kontrolou zjištěno

2. prokazatelné porušení této povinnosti vyvodí PTS vůči klubu, který se provinil adekvátní 
postih podle článku 7 tohoto předpisu.

4. Předpis platí od 1.ledna 2014. Platnost předpisu pro sezonu 2017 musí vyhlásit VV PTS do konce 
roku 2016.

5. Současně s vydáním tohoto závazného předpisu se mění Předpis PTS P – 73/07 „Přihlášky klubů pro 
termínovou listinu Prahy turnajů B,C,D.“ v článcích:

-
7, text druhé věty nově zní: „ V letech 2014 až 2016 mají všechny turnaje hrané v letní části sezóny 
společný základní název Praha Wilson Circuit 20XX (XX=14,15,16).“
-
9.1, a) v závorce druhé věty se cituje název tohoto předpisu: „ … (při dodržení pro kluby závazného 
Předpisu PTS P 13/13 „ Závazný předpis pro kluby Pražského tenisového svazu (PTS) pro sezóny 2014 
až 2016.Oficiální míč PTS)..….“

1. Pro soutěže věkových kategorií minitenis a babytenis (děti), které jsou nemistrovské, předpis 
doporučuje užívání míčů Wilson Starter Play (kód výrobce WRT 137400), Wilson Starter Orange 
(kód výrobce WRT 137300/ WRT 137200), Wilson Starter Red ( kod výrobce WRT 137001/ 
WRT 137100). Povinnost užívat ten který míč určuje rozpis dané soutěže.

2. Předpis je adresován každému klubu PTS a umístěn na internetovou stránku PTS.
3. Vydání předpisu je schváleno Výkonným výborem PTS, k datu 7.listopadu 2013.

PŘEDPIS PTS P – 14/09

ODMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY SOUTĚŽE PRO NESPLNĚNÉ POVINNOSTI KLUBU 
(NEPLACENÍ POPLATKŮA POKUT)



1. Výkonný výbor Pražského tenisového svazu (VVPTS) ukládá ekonomické komisi VVPTS 
udržovat aktuální soubor "Tenis_druzstva_platba_dluhy.xls" na webových stránkách PTS 
(dnes www.prazsky.cztenis.cz ) .

2. Ze souboru jsou patrné kluby, které nesplnily k datu, k němuž je soubor sestaven, následující 
povinnosti.

2.1 Uhradit PTS roční poplatek kolektivní registrace podle stanov ČTS.
2.2 Uhradit pokuty udělené klubu řídící komisí soutěží schválených a pořádaných PTS nebo 
pokuty udělené disciplinární komisí PTS (DK).

1. Uhradit správní poplatek za přijetí přihlášky k pořádání turnaje třídy B,C,D podle 
Předpisu PTS P – 7/07

2. V seznamu musí být uvedeno datum, ke kterému je soubor platný.
3. Aktuálně smí současně platit jen jeden soubor. Vydání nového souboru musí zrušit 

platnost všech předchozích.
4. Klubům, které nemají v aktuálním souboru „Tenis_ druzstva_platba_ dluhy.xls“ 

splněny povinnosti vůči PTS neschválí STK PTS při kontrole přihlášek kpořádání 
turnajů jejich zařazení do termínové listiny ČTS.

5. Klubům, které nemají v aktuálním souboru „Tenis_ druzstva_platba_ dluhy.xls“ 
splněny povinnosti vůči PTS neschválí STK PTS přihlášky jeho smíšených družstev 
do Přeboru Prahy Praha Wilson Cup běžného ročníku..

První znění předpisu schválil Výkonný výbor Pražského tenisového svazu (VV PTS) na řádné 
schůzi 2.srpna 2007 jako PTS P 14/06. Na řádné schůzi VV PTS dne 4.srpna 2009 schválil 
vymazání bodu 5 z jeho textu a zařazení nového znění bodu 5 a zařazení nového bodu 6. Text je 
aktualizován jako PTS P 14/09 s novým názvem „Odmítnutí přihlášky soutěže pro nesplnění…..“

PŘEDPIS PTS P – 15/15

POSTUP VRCHNÍHO ROZHODČÍHO A KAPITÁNŮ PŘI ZAHÁJENÍ UTKÁNÍ 
DRUŽSTEV (ČEKACÍ DOBY, NEZPŮSOBILOST TERÉNU DVORCŮ).

1. Zahájení utkání, čekací doby. Jednotný výklad článků102, 103, 107, 108, 109 A 130 
Soutěžního řádu tenisu ČTS ( SŘT)
1.1. Předání sestavy družstva vrchnímu rozhodčímu či kapitánu soupeře musí proběhnout 
nejpozději v 8:45 hodin (čl. 102 SŘT) v případě, že zahájení utkání je předepsáno v 9:00 h. V 
sestavě mohou být uvedeni jen hráči/ky přítomni v daný okamžik na dvorcích pořadatele utkání 
(čl. 103 SŘT)
1.2. Pokud kapitán družstva nemá v 8:45 h k dispozici očekávaný počet hráčů, nahlásí sestavu 
neúplnou. Pokud kapitán nepředá sestavu družstva do 8:45 h, pak se tím automaticky rozumí, že 
kapitán si vyžádal dodatečnýčas potřebný pro kompletaci družstva. 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.
1.3. Maximální čekací doba je do 9:20 h (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).
1.4. Při předání sestav družstev mezi 8:45 až 9:20 h se úměrně posunuje začátek utkání.
1.5. Pokud kapitán sestavu nepředá vrchnímu rozhodčímu nebo kapitánovi družstva soupeře nejdéle 
do 9:20 h., jsou tímto splněny podmínky pro kontumaci utkání (čl. 130, písm a) SŘT). 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.
1.6. Pokud družstvo požaduje kontumaci utkání ve svůj prospěch z důvodu pochybení soupeře 
uvedeného v bodě 5, nesmí k utkání nastoupit. Pokud se utkání přesto sehraje, nelze uplatňovat 
nárok na kontumaci utkání z důvodů pozdního předání sestav soupeře.

Tento text byl vydán jako Předpis PTS z důvodu stále častějších pozdních příchodů některých 
družstev, jednotlivých hráčů i kapitánů k utkání družstev a ve snaze o nápravu současné situace. 
Zejména v případech, kdy je u mládeže kapitánem družstva některý z rodičů, dochází často ke 
zdržení počátku utkání.

2. Nezpůsobilost terénu dvorců v termínu zahájení utkání.
Předpis postupu, který je nutno dodržet při ohrožení utkání pro nezpůsobilost stavu dvorců ke hře.
2.1 Postupuje se podle příslušných ustanovení SŘ a tohoto předpisu takto:
2.2 V termínu, určeném rozpisem skupiny do níž jsou družstva losováním určena, se družstva 
vedená kapitány sejdou na dvorcích pořadatele.
2.3 Je-li k utkání delegován a na místě přítomen vrchní rozhodčí ( dále iVR) :
2.3.1 VR rozhodne o způsobilosti antukových dvorců ke hře.
2.3.2 Pokud VR určí dvorce za nezpůsobilé pro daný hrací den:
2.3.2.1 může iniciovat dohodu o sehrání na náhradním povrchu nebo v hale. Podmínkou je 
dohoda kapitánů.
2.3.2.2 Upozorní kapitány na povinnost nastoupit v náhradním termínu stanoveném 
rozpisem soutěže.
2.3.2.3 Kontaktní osoba klubu družstva pořadatele zadá do IS zápis o nekonání utkání
2.3.3 Pokud předpokládá, že dvorce budou ještě v hracím dni způsobilé ke hře určí hodinu ve 
kterou se družstva sejdou k zahájení utkání.
2.4 Není-li k utkání VR delegován nebo není na místě:
2.4.1 O způsobilosti dvorců ke hře rozhodne vyjádření kapitána pořádajícího družstva.
2.4.2 Jsou-li dvorce pro daný hrací den nezpůsobilé:
2.4.2.1 mohou se kapitáni dohodnout na sehrání utkání na náhradním povrchu nebo v hale. 
Utkání se koná jen při souhlasu obou kapitánů.
2.4.2.2 Družstva nastoupí k utkání v náhradním termínu daném rozpisem soutěže
2.4.2.3 O nehraném utkání sepíšou zápis), který v termínu určeném rozpisem soutěže 
kontaktní osoba klubu pořádajícího družstva zadá do IS.
2.4.3 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 2.4.2.2
2.5 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 přečtení zápisu určí úřední konečný termín pro sehrání utkání a sdělí 
ho pořadateli. Pořadatel je povinen ho ještětýž den oznámit kapitánovi hostujícího družstva.
2.6 Utkání, k nimž STK neobdrží zápis (i zápis o jeho nekonání !), budou posuzována jako 
nesehraná z viny pořadatele. Sankcí je kontumační výsledek ve prospěch hostujícího družstva.

Předpis PTS P - 15/07 obsahoval pouze část 1( čekací doby, výklad SŘ) a byl schválen schůzí 
Výkonného výboru Pražského tenisového svazu (VV PTS) dne 2.srpna 2007, Rozhodnutím VVPTS 
bylo schváleno doplnit ho o část 2 (jednotný postup při nezpůsobilosti terénu) na schůzi dne 
6.prosince 2007. Rozhodnutím schůze VV PTS ze dne 5.března 2015 byl nově formulován odstavec 
2 předpisu. Bylo v něm zohledněno zavedení povinného náhradního termínu pro každé kolo 
soutěže. Publikován jako PTS P 15/15



PŘEDPIS PTS -P 16/14

ZÁVAZNÝ PŘEDPIS K POČÍTÁNÍ STAVU V ZÁPASU

Na základěčl.20 Soutěžního řádu Českého tenisového svazu (ČTS) z 1.11.2007 vydává 
Pražský tenisový svaz (PTS) tento obecně závazný předpis, upravující způsob počítání stavu v 
tenisových soutěžích pořádaných kluby a PTS
1. V soutěžích pořádaných v tenisové oblasti Praha, se na základěčeského překladu Pravidel tenisu 
ITF (dále jen PT ), stav v zápasu dvouhry všech věkových kategorií (dospělých, dorostu 
a žactva) počítá tak, že
1.1 zápas vyhraje hráč, který vyhraje dvě sady z maximálního počtu tři (pravidlo 7 PT)
1.2 sadu vyhraje hráč (pravidlo 6 PT), který
1.2.1 vyhraje šest her při tom, že soupeř vyhraje nejvíce o dvě hry méně, nebo
1.2.2 vyhraje dvanáctou hru za stavu kdy vede 6 : 5 ve svůj prospěch (pravidlo 6a PT), nebo
1.2.3 vyhraje za stavu 6 : 6 třináctou hru, počítanou systémem „tie-break“, (pravidlo 5b PT) 
Systém „tie-break“ se hraje do sedmi vyhraných bodů s rozdílem dvou bodů. Po dosažení stavu 
6 : 6 vyhraje hráč, který dosáhne rozdíl dvou vyhraných bodů.
1.3 hru vyhraje hráč
1.3.1 za podmínek uvedených v PT pravidlo 5,

1. při počítání tie-break, PT pravidlo 5b, ve třinácté hře sady(viz 1.2.3).
2. V soutěžích pořádaných v tenisové oblasti Praha, se stav v zápasu čtyřhry všech věkových 

kategorií (dospělých, dorostu a žactva) ve hře počítá podle alternativní metody „no-
ad“ (PT pravidlo 5, příloha V) v prvních dvou sadách. První dvě sady se hrají podle článku 
1 tohoto Předpisu. Jako rozhodující třetí sada se hraje hra „super tie-break“(PT, PŘÍLOHA 
IV,stav v sadě bod 3). „Super tie-break“ se hraje do deseti vyhraných bodů s rozdílem dvou 
bodů. Po dosažení stavu 9 : 9 vyhraje hráč, kterýdosáhne rozdíl dvou vyhraných bodů. Hráč, 
který vyhraje hru „super tie-break“ vyhrává třetí sadu

3. Pro Přebor oblasti Praha smíšených tenisových družstev na otevřených dvorcích Praha 
Wilson Cup (PWC), Přebory oblasti Praha jednotlivců v hale (hPP) i na otevřených 
dvorcích (PP), Přeboru Prahy, kvalifikace ročníku desetiletých (k10PP) se předepisuje 
počítání:

3.1 ve dvouhře všech věkových kategorií podle bodu 1 tohoto předpisu,
3.2 ve čtyřhře všech věkových kategorií podle bodu 2 tohoto předpisu

1. poznámka. U turnajů vyšší třídy (A,B), pořádaných pražskými kluby, se počítání řídí 
jejich rozpisem vycházejícím z ustanovení předepsaných Sportovním úsekem 
sekretariátu ČTS

2. V turnajích jednotlivců nižší třídy, tj. turnajů třídy C a D mohou pořadatelé (kluby) na 
základě vlastní volby plně využít libovolný způsob počítání podle PT s použitím: 
pravidla 5, pravidla 6 a pravidla 7 a alternativních postupů a metod podle přílohy V PT. 
Při jejich použití musí pořadatel dodržet následující upřesnění: a) Zvolit jediný z 
možných způsobů počítání pro každou vypsanou disciplinu, uvést ho v rozpisu turnaje a 
oznámit hráčům nejpozději při losování hracího plánu každé discipliny. b) 
Zvolený způsob musí být použit v celém turnaji ve všech jeho kolech. Není přípustné 
způsoby počítání v průběhu jednoho turnaje kombinovat, tj. například používat 
jiný způsob na úvodní kola a jiný na závěrečná c) Zvolený způsob počítání se zapisuje 
do výsledkových hracích plánů zadávaných do IS pro započítávání výsledků ke 
klasifikaci.

3. Pro soutěže dětí (přípravka – babytenis) se předepisuje počítání podle výše uvedeného 
bodu 1 změněného tím, že zápas se hraje na jednu vítěznou sadu počítanou podle 1. 2 
a 1.3. Tento systém je závazný v PP, příp. hPP, k10PP a utkáních družstev PWC. 
Předepisuje se i v

turnajích, pořádaných kluby, v nichž nedojde ke stanovení jiného postupu počítání v rozsahu PT 



rozpisem pořadatele..

Předpis PTS – P 16 byl ve variantě 16/07 připraven Sportovně technickou komisí (STK) 
Výkonného výboru (VV) PTS a schválen schůzí VV PTS dne 6.prosince 2007 .Platil od dne 
schválení pro sezónu 2008 a dále až do odvolání. Nahradil dříve platnýPředpis PTS P – 9/05 z roku 
2005. Rozhodnutím schůze VV PTS ze dne 4.srpna 2009 bylo do předpisu 16/07 zařazeno 
doporučení Sportovního úseku sekretariátu ČTS (SUsČTS) počítat ve věkových kategoriích dorost 
a žactvo čtyřhru ve třetí sadě soutěží jednotlivců systémem „super tie-break“. K tomu byl text 
Předpisu PTS P 16/07 transformován a zveřejněn jako PTS P 16/09. Předpis PTS – P 16/09 byl 
rozhodnutím schůze VV PTS z 3.února 2011 změněn. Do kategorie žactva byla zpět zařazena třetí 
sada ve dvouhře a v označení byl změněn na PTS P - 16/11: Předpis platí pro soutěže letní 
termínové listiny ročníku 2011 a dále až do odvolání. Předpis PTS – P 16/11 byl rozhodnutím 
schůze VV PTS z 4.prosince 2014 změněn na PTS – P 16/14 při zavedení alternativní metody 
počítání „no – ad“ pro všechny hry zápasůčtyřhry v prvních dvou sadách. Stalo se tak po 
direktivním doporučení SUsČTS na základě pokynu kpřevzetí postupu osvědčeného a používaného 
v soutěžích ATP

PŘEDPIS PTS P – 17/07

PŘIJÍMÁNÍ HRÁČŮ(EK) PREZENTOVANÝCH NA TURNAJI BEZ PŘIHLÁŠKY NAD 
POČET UVEDENÝ TERMÍNOVOU LISTINOU

Pražský tenisový svaz (PTS) tímto závazným předpisem stanoví, že
1. za poslední větu článku 48 Soutěžního řádu ČTS (SŘ), platného od 1.listopadu 2007 se 

doplňuje následující věta: „ Pořadatel má možnost přijmout do soutěže větší počet 
hráčů prezentovaných bez předchozí přihlášky, než je počet uvedený v termínové listině, 
pokud i při větším počtu účastníků dodrží všechna ostatní ustanovení SŘ a pokud nedojde 
ke zvýšení počtu hracích dnů.“

2. Tato úprava SŘ platí pro turnaje nižší třídy C a D, schválené do termínové listiny PTS a 
pořádané kluby registrovanými do PTS.

3. Tato úprava platí v sezóně 2008 a následujících do odvolání

Praha, 2007-12-10

Vydání Předpisu PTS P – 17/07 bylo projednáno a schváleno schůzí VV PTS dne 6.prosince 2007
PŘEDPIS PTS P – 18/15 OPTIMÁLNÍ ZISK Z VKLADŮ NA TURNAJÍCH. 
DEFINICE PRO PTS - TENISOVÁ OBLAST PRAHA

Pražský tenisový svaz (PTS) tímto závazným předpisem stanoví že,
1. V prováděcím předpisu k čl. 11 Soutěžního řádu ČTS se vjeho článku 7 doplňuje třetí věta 

takto: „V soutěži dospělých se optimálním ziskem z vkladů pro tyto účely rozumí 
celková částka, kterou pořadatel vybere v případě, že všichni skutečně hrající účastníci 
uhradí vklad ve výši dané rozpisem turnaje, snížená o prokazatelnou úhradu za výkon 
funkce poskytnutou vrchnímu rozhodčímu a zdravotníkovi. Úhradou za výkon funkce 
vrchnímu rozhodčímu se rozumí částka, která nesmí přesáhnout částku danou Předpisem 
PTS P 11/08. Úhradou za výkon funkce zdravotníka se rozumí maximální částka nejvýše 
1200 Kč/den““.

2. Tato úprava Prováděcího předpisu platí pro turnaje B a turnaje nižší třídy C a D, schválené 
do termínové listiny PTS a pořádané kluby registrovanými do PTS.

3. Úprava platí pro Soutěžní řád ČTS platný ke dni jejího schválení od roku 2007 a pro 
Prováděcí předpis k jeho článku 11.



4. Tato úprava platí pro soutěže zařazené do termínové listiny sezóny 2016 a dále do odvolání

Praha, 2015-03-15

Vydání Předpisu PTS P – 18/11 bylo projednáno a schváleno schůzí VV PTS dne 3.února 2011. 
Předpis byl rozhodnutím schůzeVV PTS z5. března 2015 doplněn rozšířením článku 1
o určení částek pro úhradu povinným funkcionářům turnajového výboru (vrchní rozhodčí a 
zdravotník) a rozšířením článku 2 o platnost předpisu i pro turnaje třídy B pořádané kluby PTS..

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 Českého tenisového svazu 
platný pro soutěže řízené PTS:

Přestupek hráče proti ustanovení prováděcího předpisu k čl. 23 SŘ „Pravidla chování, čl. II, 
odstavec b, Oblečení a výstroj“ se trestá podle „penalty systém“ pouze ve stupni „napomenutí“. 
Trest nezakládá povinnost hráče změnit oblečení. Přestupek a jeho zjištění se zapisuje do zápisu o 
utkání. Prováděcí předpis v ostatních ustanoveních platí v soutěžích PTS bez omezení.

Rozhodnutí VV PTS ze dne 7. dubna 1997, pravidelně uváděné v rozpisech soutěží Přeboru Prahy 
od dne svého schválení, se tímto stává Předpisem PTS P 19/13 a platí pro všechny soutěže 
jednotlivců a družstev pořádané a schválené Pražským tenisovým svazem: Přebor Prahy družstev, 
Přebory Prahy jednotlivců, turnaje pořádané kluby a zařazené do Termínové listiny ČTS. Schváleno 
schůzí Výkonného výboru Pražského tenisového svazu konanou dne 6.června 2013

PŘEDPIS PTS P – 20/15

OBECNÉ POVINNOSTI HRÁČE – SOUHLAS K ZVEŘEJNĚNÍ

Předpis upravuje článek 29 Soutěžního řádu Českého tenisového svazu (ČTS) ustanovením platným 
pro soutěže v tenisové oblasti Praha doplňkem zařazeným na konec textu článku takto:
g) Hráč přihláškou do soutěže vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů správcem, tj. 
příslušným klubem a/nebo Pražským tenisovým svazem, pro účel stanovený níže. Tento souhlas se 
uděluje pro osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení hráče, klubová příslušnost, dosažený věk 
hráče, případně též jméno, příjmení a telefonní číslo zákonného zástupce hráče, je-li hráč nezletilou 
osobou, a dále pro osobní údaje v podobě fotografií či jiného zachycení podoby, přičemž v případě 
přihlášení hráče do soutěže zákonným zástupcem nezletilého souhlasí zákonný zástupce se 
zpracováním osobních údajů ve vztahu ke své osobě i nezletilému. Hráč resp. jeho zákonný 
zástupce přihláškou do soutěže potvrzují, že si jsou vědomi svých práv na přístup k osobním 
údajům, jejich opravu, práva na odvolání souhlasu se zpracováním a dalších práv dle § 12 a 21 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a že jsou všechny poskytnuté 
údaje přesné, pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Osobní údaje budou zpracovávány pro účely civilní, reportážní, dokumentující výkon v soutěži, 
související s ním, nejdéle však na dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Osobní údaje zákonného 
zástupce hráče budou dále využity v případě potřeby kontaktovat tuto osobu v zájmu ochrany práv 
nezletilého. Fotografie a jiné záznamy (např. videozáznamy) hráče mohou být využity k  
propagačním účelům, přičemž hráč souhlasí se zachycením jeho podoby a následným rozšiřováním 



umístěním do veřejně přístupných propagačních materiálů, zpřístupněním na sociálních sítích a 
využitím v dalších formách propagace.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých 
zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem. 

Text doplňku Soutěžního řádu ČTS projednala a schválila schůze Výkonného výboru PTS na své 
schůzi dne 9.prosince 2015. Je určen pro stále stejný výklad ustanovení v různých typech rozpisů 
PTS v časovém průběhu jejich vydávání. 


