
Zápis ze schůze STK PTS ze dne 11. 7. 2018 
 

Přítomni: Klein, Zlesák, Burkert, Dušek, Saic, Vyvadil 

Omluven: Vlasák 

 

Program jednání: 

1. Výplata odměn 

2. Uzávěrka soutěží družstev – postupy, sestupy 

3. Pokuty 

4. Rozpisy zimních přeborů 

5. Různé 

 

Projednáno 

1. Členům STK byla vyplacena odměna za kontrolní činnost při soutěžích družstev 

2. Uzávěrky soutěží družstev 

a. Byly schváleny všechny dodatečné úpravy zápisů členy STK (špatná nasazení hráčů, 

větší počty hostujících, atd.)  

Sekretář PTS rozdal tabulky s postupujícími s a sestupujícími týmy  

b. Baby tenis  

i. Bez postupů a sestupů 

ii. Letošní model se osvědčil, zachovat i pro příští roky, v případě více družstev 

v nejvyšší třídě možno vytvořit dvě skupiny a vítězové hrát play off – úkol pro 

komisi dětských soutěží 

iii. Pro „nejvyšší třídu“ vymyslet název soutěže – KDS (Pražská liga Baby tenisu ?) 

c. Mladší žáci 

i. Vzhledem k vyššímu počtu postupujících z 2. třídy (3 skupiny – 6 

postupujících) bude letos, na základě Rozpisu, bodu 2.4.8 sestupují z 1. třídy 

3 družstva umístěná na posledních místech skupiny. V případě, že se 

nepřihlásí dostatečný počet družstev do 1. třídy, zůstávají družstva umístěná 

na 6. místě ve skupině v pořadí (podle skóre) 1. TC VŠ Praha a 2. Tenis 

Cibulka. 

ii. Struktura soutěže, kterou je nutno zapracovat do rozpisu na rok 2019 a 

vychází z letošních podkladů 

1x Junior Tour – sestup poslední dvě družstva  8 družstev 

2x 1. třída – ze skupiny postup vítěz, sestupují poslední 3 družstva 16 

družstev 

3x 2. třída – postupují 2 ze skupiny, sestupují 2    24 družstev 

                              ?x 3. třída – dle počtu přihlášených – postupují 3 ze skupiny 15 týmů 

iii. Postupy a sestupy za rok 2018 – viz přiložená tabulka 1 

d. Starší žáci 

i. Bez problémů sestupy i postupy, viz přiložená tabulka 2 

e. Dorost 

i. Sestupy a postupy 

1. Z druhé třídy sestupuje ještě družstvo SK Satalice ze 6. místa 

v skupině 2. A, struktura soutěží stejná, tabulka 3 

f. Dospělí 



i. Nutno upravit tabulku tak, aby v nižších třídách postupovaly a sestupovaly 

jen družstva umístěná na 1. a posledním místě – úkol pro sekretáře, 

upravená tabulka 4 

ii. Počty družstev ve třídách podle roku 2018 

1. Divize 8 

2. 1. třída 16 

3. 2. třída 32 

4. 3. třída 33 (postupovalo se z 5 skupin) 

5. 4. třída 31 

iii. Zvážit možnost úpravy postupů a sestupů z nižších tříd (dvě družstva postup i 

sestup) pro větší prostupnost tříd v roce 2019 

3. Pokuty 

a. Navržené pokuty – viz tabulka 5 

b. Revokace usnesení z poslední schůze – TEMPO PRAHA soutěž 27. odehrálo, snížení 

pokuty na 12.000,- Kč 

c. Radotín a Tempo podalo odvolání proti pokutě, neuhradilo poplatek, předáváme 

Odvolací komisi s doporučením neřešit z důvodů neuhrazení poplatku za odvolání. 

4. Rozpis zimních přeborů  

Odloženo na další schůzi 

 

 

Příští schůze STK 6. 9. 2018 v 10 hodin na PTS 


