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PRAŽSKÝ TENISOVÝ SVAZ VYPISUJE  

 
PŘEBOR PRAHY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH  

NA OTEVŘENÝCH DVORCÍCH PRO ROK 2023 
PRAHA WILSON CUP 2023  

Varianta bez hry omezení  
 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  
1. Soutěž  

Přebor Prahy smíšených družstev v tenisu na otevřených dvorcích pro sezónu 2023  
Praha Wilson Cup se vypisuje pro věkovou kategorii dospělých. Soutěž probíhá ve  
výkonnostních třídách (VT). Nejvyšší VT je Divize Praha. Vítěz Divize Praha je  
přeborník Prahy 2023. Soutěž je jednorázová, vypisuje se každoročně.  
 

2. Řídící soutěže  
Sportovně technická komise Pražského tenisového svazu (STK). Prostředkem řízení  
soutěže je Informační systém Českého tenisového svazu na internetové adrese  
www.cztenis.cz (IS ČTS).  
 

3. Vedoucí soutěže  
Ladislav Klein, předseda STK, tlf. 601 02 60 53, mail ladislav.klein@cztenis.cz 
 

4. Administrace 
Ivan Vyvadil, sekretariát PTS, areál TK Konstruktiva, Mezi Sklady 107/3, Praha 4 –  
Krč 140 00. Telefon 601 02 60 50, E-mail: vyvadil@webtenis.cz 

 

 
5.  Dozorující členové STK 

a. Divize Praha, I. třída, IV. třída, V. třída – Petr Dušek (tel. 737 28 70 00);  
b. II. třída a III. třída – Jiří Burkert (tel. 723 83 01 09).  

 
6. Datum konání.  

Soutěž se koná od dubna 2023 do září 2023. Poslední přípustný termín k sehrání utkání  
základní dlouhodobé části je středa 5. července 2023. Případná kvalifikace o sestup se  
bude hrát v září 2023, podle rozpisu zveřejněného v červenci 2023.  

 
 
 

mailto:ladislav.klein@cztenis.cz
mailto:VYVADIL@WEBTENIS.CZ
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7. Účast 

V přeborech jsou družstva rozdělena do VT. Každý klub je oprávněn přihlásit družstvo  
do nejnižší VT. Oprávnění přihlásit družstvo do vyšší VT klub získá:  

a. Umístěním v předchozím ročníku. K účasti v soutěži může klub přihlásit  
družstvo zařazené podle Seznamu oprávněných družstev PTS 2023 zveřejněného  
na www.prazsky.cztenis.cz  

b. Dohodou s jiným klubem podle Předpisu PTS P   
www.prazsky.cztenis.cz/ stránky/předpisy PTS. Předmětem dohody může být:  

i. výměna oprávnění družstev obou klubů  
ii. oba kluby přihlásí svá družstva do vyměněných pozic ve VT  

iii. postoupení oprávnění klubu držitele klubu nabyvateli. Klub držitel své družstvo do 
soutěže nepřihlásí. Klub nabyvatel přihlásí své družstvo na pozici družstva klubu 
držitele. Pokud má klub nabyvatel více družstev, může svá další družstva přihlásit 
na pozice, pro něž získal oprávnění před postoupením oprávnění pro jedno z nich. 
Dohoda mezi kluby o výměně či postoupení oprávnění přihlásit družstvo do VT 
podle Předpisu PTS a tohoto rozpisu musí být písemná, opatřená originály podpisů 
odpovědných zástupců obou klubů a razítky klubů. Musí být předložena 
vedoucímu soutěže tak, aby byla k dispozici nejpozději do 15. února 2023 s 
doloženým uhrazením poplatku podle citovaného Předpisu PTS. Později předané 
dohody a dohody s neuhrazeným poplatkem jsou neúčinné a neberou se v úvahu.  

c. Pokud se ve VT soutěže uvolní místo tím, že se oprávněné družstvo nepřihlásí a 
oprávnění není ani postoupeno novému klubu držiteli, je obsazeno podle článku  
73 Soutěžního řádu ČTS (dále i SŘ). Při shodnosti nároku se stanoví z kandidátů  
losem.  
 

8. Rozlosování 
Rozlosování družstev proběhne na konci března 2023, termín bude uveřejněn na webu PTS 
 

9. Pořadatel a místo utkání  
Pořadateli jednotlivých utkání jsou kluby, jejichž družstva jsou uvedena v pořadu utkání  
v IS na prvním místě (vlevo). Pořadatel utkání odpovídá za termín konání a ohlášení jeho 
výsledku (viz články 4, 17, 18 rozpisu). Při překročení posledního přípustného termínu pro 
jeho konání (článek 4 rozpisu) může být při schvalování zápisu o utkání rozhodnuto o 
kontumaci výsledku v neprospěch pořadatele. Pro utkání skupiny divize Praha musí mít klub 
k dispozici tři dvorce, pro utkání v ostatních třídách alespoň dva takové dvorce. Všechny 
dvorce musí mít stejný povrch. Přípustný je povrch antukový, nebo povrch povolený 
předpisem PTS P (viz www.prazsky.cztenis.cz /Stránky/ Předpisy PTS).  Sportoviště musí při 
užití k soutěži splnit podmínky článků 25, 72, 90 SŘ.  

 

 
 

file:///C:/Users/ivyva/AppData/Local/Temp/www.prazsky.cztenis.cz/%20stránky/předpisy%20PTS
file:///C:/Users/ivyva/AppData/Local/Temp/www.prazsky.cztenis.cz%20/Stránky/%20Předpisy%20PTS
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10. Termíny kol a pořad utkání  
Tabulka termínů jednotlivých kol a náhradních termínů pro jednotlivá kola přísluší  
k článku 8 rozpisu a je uvedena jako příloha 1. Pořad utkání je po rozlosování soutěže  
uveden v IS.  

 
11. Utkání v termínu nekonané.  

Součástí zápisu o nekonaném utkání musí být sdělení, zda došlo k dohodě o náhradním  
termínu a uvedení dohodnutého termínu, který nesmí být později než 14 dní po termínu  
původním. Pokud nebude zápis dohodu o náhradním termínu obsahovat, platí náhradní  
termín příslušející danému kolu soutěže podle přílohy 1. Pořadatel je povinen v tomto  
termínu utkání uspořádat a hostující družstvo se k němu dostavit. Nesplnění povinností  
některého z obou účastníků má za následek jeho penalizaci kontumací utkání.  
 

12. Adresy dvorců  
Platí seznam adres uveřejněný na www.prazsky.cztenis.cz . Po uzávěrce přihlášek bude  
aktualizován.  

 
13. Hospodářské podmínky  

a. Pořadatel hradí náklady spojené s uspořádáním utkání včetně náhrady vrchnímu  
rozhodčímu.  

b. Hostující klub hradí náklady vlastní.  
c. Při vyžádané delegaci vrchního rozhodčího na utkání, na něž nebyl rozpisem 

delegován, platí náhradu oddíl, který o delegaci požádal. Pokud na utkání nižších tříd 
deleguje vrchního rozhodčího řídící komise jako součást pořádkových opatření, PTS 
zaplatí náhradu vrchnímu rozhodčímu.  

d. Za každé družstvo přihlášené do soutěže, klub uhradí správní poplatek ve výši 200,- 
Kč na účet PTS, VS 6XXX2023 (XXX = evidenční číslo klubu u ČTS). Bez uhrazení tohoto 
poplatku nebudou družstva vložena do losování 
 

14. Přihlášky  
Podávají se prostřednictvím internetového formuláře na  
Bude uvedeno 

15. Nebudou přijaty přihlášky klubů, které dluží PTS podle posledního aktualizovaného seznamu 
„Dluhy -kluby“, zveřejněného na www.prazsky.cztenis.cz,  
a. kolektivní registrace do sezóny 2023  
b. vyměřené pokuty  
c. poplatky za přihlášené turnaje do TL ČTS  
d. zaslaly (předaly) přihlášku tak, že přihláška nebude v určeném termínu k dispozici 

vedoucímu soutěže.  
e. nemají uhrazen správní poplatek za přihlášení družstva do soutěže 

 
 

file:///C:/Users/ivyva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.prazsky.cztenis.cz
file:///C:/Users/ivyva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.prazsky.cztenis.cz
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B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ  
1. Předpis, počítání stavu, sestava čtyřhry  

a. Hraje se podle Pravidel tenisu z oficiálních stránek ČTS, SŘ a ustanovení tohoto  
rozpisu, vše ve znění platném k datu zahájení soutěže.  

b. Pro počítání stavu v zápase, hře a sadě se užívá počítání:  
i. Dvouhra: hraje se s výhodami, na dvě vítězné sady, za stavu 6 : 6 v každé sadě  

se hraje tie-break (do sedmi bodů)  
ii. Čtyřhra: hraje se systémem No-Add na dvě vítězné sady, třetí sada Match Tie 

break do 10 bodů 
c. V soutěži se v sezóně 2023 na základě článku 69 SR, upravuje článek 103 SR o  

sestavě čtyřher takto:  
Článek 103 V sestavě čtyřher mužů musí kapitán zřetelně vyznačit, který pár určuje 
ve smyslu článku 100 pro první čtyřhru a který pro druhou čtyřhru. V sestavě mohou 
být uvedeni pouze hráči, v době jejího předávání přítomni. Při určování sestavy 
čtyřhry se v této sezóně nebere ohled na žebříčkové umístění hráčů.  

 
2.  Soupisky  

a. Družstvo startuje v soutěži na soupisku, kterou vytvoří kontaktní osoba klubu v IS 
podle pokynů v IS. Tvorba soupisky se řídí články 79, 80, 81, 82, 83 a 84 SŘ.  

b. Soupiska je pro utkání platná jen když byla schválena v IS řídícím soutěže postupem 
podle článku 81 SŘ před zahájením prvního utkání.  

c. Změnu soupisky lze provést do stanoveného termínu 2. kola soutěže jen 
prostřednictvím vedoucího soutěže (viz článek 3). Pozdější změny v soupisce nejsou 
přípustné (články 86,87,88 SŘ).  

d. Na soupisce musí být uvedeno jméno a další údaje požadované IS o kontaktní  
osobě klubu, jméno kapitána a jeho zástupce, jejich adresa (povinně e-mail) a  
číslo telefonu.  

e. Na soupisce každého z družstev musí být nejméně čtyři muži a dvě ženy, nejvíce  
dvanáct mužů a osm žen.  

f. Od 2. třídy níže není omezen počet zahraničních hráčů na soupiskách, zahraniční 
hráči se počítají jak hráči z EU. Pro Divizi a 1. třídu se platí body 79 – 82 SŘT v plném 
rozsahu 
 
 

3. Struktura soutěže, utkání  
a. Soutěž probíhá ve výkonnostních třídách. Podle umístění je na konci ročníku 

zveřejněn seznam družstev oprávněných k přihlášce do jednotlivých VT následujícího 
ročníku. Řádně přihlášená oprávněná družstva jsou v novém ročníku ve VT rozdělena 
do osmičlenných skupin.  
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b. Složení skupin se každoročně losuje znovu (viz článek 8 Rozpisu). Odchylky od  
stanoveného počtu osmi družstev ve skupině upravuje řídící soutěže podle  
přihlášek.  

c. V ročníku 2023 se vypisuji VT:  
i. divize Praha (jedna osmičlenná skupina),  

ii. I. třída (dvě osmičlenné skupiny A, B)  
iii. II. až IV. třída (vždy čtyři osmičlenné skupiny A, B, C, D)  
iv. V případě, že se přihlásí více jak 32 a méně než 40 družstev do 4. výkonnostní 

třídy, bude vytvořena ve 4. třídě pátá skupina E 
d. Pokud je počet přihlášených družstev v daném ročníku takový, že do poslední  

výkonnostní třídy zbývá méně než osm družstev, může řídící soutěže upravit systém 
tak, že pro tento ročník družstva zařadí do vyšší výkonnostní třídy a rozšíří v ní počet 
skupin na pět.  

e. Ve skupinách se soutěž hraje podle rozlosování, systémem každý s každým, 
jednokolově, bez odvetných utkání.  

f. Utkání tvoří 9 zápasů: 4 dvouhry mužů, 2 dvouhry žen. 2 čtyřhry mužů, 1 čtyřhra žen 
g. Vzhledem k bodu 2. f. Rozpisu může v utkáních od 2. třídy níže nastoupit libovolný 

počet  zahraničních hráčů. Pro Divizi a 1. třídu platí v plném rozsahu Článek 85 SŘT. 
 

4. Postup a sestup 
a. Družstva umístěná na prvním místě skupiny postupují přímo do vyšší výkonnostní 

třídy příštího ročníku.  
b. Poslední dvě družstva skupiny v divizi Praha a skupinách I. třídy sestupují do  

nižší VT.  
c. Poslední jedno družstvo sestupuje v každé ze skupin II. třídy a nižších VT.  
d. Počet sestupujících se upravuje podle počtu družstev sestupujících z druhé  

celostátní ligy.  
e. Při zachování systému s počtem osmi družstev v každé skupině může dojít i k  

jiným počtům sestupujících družstev a STK může vypsat kvalifikační utkání pro  
rozhodnutí o sestupech ve smyslu SŘ čl. 137.  

f. V případě, že početní stav přihlášek k 28. únoru 2023 nevyhovuje struktuře soutěže, 
doplňují se VT z družstev, která se v předchozím ročníku umístila v tabulkách skupin 
na místech družstev určených k sestupu, podle pořadí. V případě shodnosti pořadí se 
o jejich zařazení rozhoduje losem.  

g. Po vyčerpání družstev určených k sestupu v předchozím ročníku se mohou VT doplnit 
z družstev umístěných v nižší třídě. Při shodném umístění opět rozhoduje los.  

h. V ročníku, v němž je soutěž upravena podle článku 3. d rozpisu, sestupuje z upravené 
výkonnostní třídy tolik družstev umístěných ve skupinách na posledních místech, aby 
na konci soutěže byl určen strukturou předepsaný počet družstev (např. nejvíce 32 
družstev v II. třídě a nižších VT apod.), která mají nárok na start v této výkonnostní 
třídě v příštím vypsaném ročníku.  
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5. Míče.  
a. Hraje se s míči značky Wilson – typ bude upřesněn (oficiální míče PTS) dle volby 

domácího družstva, nakoupené od smluvního partnera PTS, firmy AMER Sports, 
ideálně s logem Moneta (vzhledem k situaci na trhu nemusí být logovány) 

b. Jestliže pořadatel nezajistí pro utkání míče značky Wilson, tato skutečnost je zapsána 
v zápise o utkání, utkání se nehraje a řídící komise soutěže vyhlásí kontumační 
výsledek v neprospěch pořadatele.  

c. Pokud hostující družstvo přistoupí na sehrání utkání s jiným než předepsaným typem 
míče a utkání je nepředepsaným typem míče sehráno, platí výsledek utkání a 
družstva nemohou uplatňovat námitku proti dosaženému výsledku. Pořadateli je 
uložena pořádková pokuta ve výši 10.000,- Kč v případě použití míčů jiné značky než 
Wilson.  

d. Pořadatel dodá k utkání:  
i. Divize Praha 27 ks nových míčů (nové na každý zápas dvouhry i čtyřhry) 

ii. Ostatních tříd 18 ks nových míčů (nové na dvouhry).  
e. Pokud domácí (případně hosté na své náklady) dodají v nižších třídách nové míče i na 

čtyřhry, případně zajistí míče na výměnu (ve všech zápasech utkání), je soupeř 
povinen na tuto skutečnost přistoupit 
  

6. Zápis o utkání.  
a. Vrchní rozhodčí nebo kapitán družstva pořadatele je povinen vytvořit dva exempláře 

listinného zápisu o utkání, čitelně vyplněného na standardním formuláři ČTS. Jeden 
předá po skončení utkání kapitánu hostujícího družstva, druhý archivuje pořadatel 
nejméně jeden rok od data konání utkání  

b. Ve standardním formuláři zápisu musí být uvedeno: 
i.  číslo skupiny výkonnostní třídy a číslo utkání podle pořadu utkání;  

ii. podpisy kapitánů a konstatování kapitánů družstev, že k utkání nevznášejí 
námitky  

iii. důvody nedokončení nebo nenastoupení hráčů k jednotlivým zápasům, 
iv. nepředložení soupisky družstvem před utkáním  
v. případ, kdy hráč neprokáže hodnověrným způsobem svou totožnost vrchnímu 

rozhodčímu (kapitánovi soupeře) 
vi. další skutečnosti, které jakýmkoliv způsoben ovlivnily průběh utkání  

c. Pořadatel je povinen vyplnit zápis o utkání do formuláře IS ČTS nejpozději v první den 
po dni pracovního klidu, obvykle v pondělí, ve VK divize je povinen jej zadat do 9,00 
hod, jinak může být penalizován podle článku 20.  

d. Kapitán hostujícího družstva zkontroluje zápis v IS druhý den, obvykle v úterý, 
případně upozorní na nesrovnalosti.  

e.  Zápis bez vyjádření klubu hostujícího družstva je od třetího dne (obvykle středa) 
považován za odsouhlasený hostujícím družstvem.  

f. Schvalování zápisu STK probíhá od středy.  
g. Zápis, který není na IS zveřejněn třetí den (obvykle ve středu 00,00 hod) je 
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penalizován pokutou (viz článek 20).  
h. Pořadatel je povinen zadat do IS zápis o nekonaném utkání s uvedením důvodu proč 

nebylo utkání sehráno v termínu podle Rozpisu. Součástí zápisu o nekonaném utkání 
musí být sdělení, zda došlo k dohodě o náhradním termínu a uvedení dohodnutého 
termínu. Nebude-li uvedeno sdělení o dohodě, automaticky platí náhradní termín 
podle přílohy 1 rozpisu, k němuž se musí obě družstva dostavit. (viz čl. 8 rozpisu)  

i. Pořadatel je povinen uvést ve formuláři IS jméno vrchního rozhodčího, který utkání 
řídil. Rovněž je povinen uvést skutečnost, že delegovaný rozhodčí se k utkání 
nedostavil. Neuvedení těchto skutečností může řídící soutěže postihnout pokutou 
podle článku 20 rozpisu.  

j. K zápisu platí i ustanovení dále uvedených článků C. tohoto rozpisu.  
 

7. Kapitán družstva a kontaktní osoba klubu  
a. U kapitána družstva je žádoucí praxe v řízení tenisových utkání, nejlépe s licencí 

rozhodčího tenisu, případně absolutorium školení kapitánů pořádané PTS. V průběhu 
utkání vykonává funkci podle článků 77 a 78 SŘ.  

b. Kontaktní osoba klubu odpovídá za včasné a správné vkládání zápisů o utkáních  
družstev do IS, tvorbu a případnou změnu soupisek (viz články 2. Soupiska) a za  
komunikaci s vedoucím soutěže. Kontaktní osoba klubu je klubem uvedena na  
soupisce a přihlášce k soutěži.  
 

8. Rozhodčí  
a. Pro Divizi Praha jsou Komisí rozhodčích PTS mohou být delegováni vrchní rozhodčí 

dle rozpisu, který bude zveřejněn na webových stránkách PTS po rozlosování soutěže 
nejpozději v dubnu 2023.  

b. Delegovaným rozhodčím náleží podle Předpisu PTS P – 1/19.  Při neuskutečnění 
utkání má rozhodčí, který se k němu dostavil, nárok na 50 % odměny a 100 % 
náhrady cestovného. Odměnu hradí pořádající klub v průběhu utkání před podpisem 
Zápisu o utkání.  

c. Řídící soutěže může rozhodnout o delegaci vrchního rozhodčího i na utkání, pro které 
není delegace rozpisem předepsána, v takovém případě rozhodčího hradí PTS 

d. Klub má právo požádat komisi rozhodčích o delegování vrchního rozhodčího na 
utkání svého družstva za podmínek podle článku 8. b. Rozpisu s tím, že náklady  
uhradí 
 

9. Pořádkové pokuty  
Na základě článku 128 SŘ může řídící soutěže udělit následující pokuty za provinění  
proti SŘ a rozpisu:  

a. předehrané utkání bez schválení řídícího soutěže 200 Kč (SŘ čl. 94)  
b. nenastoupení družstva k utkání, poprvé 2000 Kč, opakované 4000 Kč  

(SŘ čl. 95)  
c. zápas vzdaný bez boje (neúplná sestava) 100 Kč za každý zápas (SŘ čl.  
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103) v utkáních řízených vrchním rozhodčím  
d. nepředložení soupisky při utkání 200 Kč (SŘ čl. 105)  
e. nedodržení limitu přípravy dvorce 100 Kč (SŘ čl. 111)  
f. neúplné nebo nesprávné vyplnění zápisu nebo uvedení nepravdivých  

údajů 100 Kč (SŘ čl. 117 + případně disciplinární řízení,)  
g. nedodržení termínu pro zadání zápisu do IS pořadatelem (článek 17  

rozpisu):  
i. prodlení o jeden týden 100 Kč  

ii. prodlení o každý další týden zvyšuje pokutu o 100 Kč (prodlení 2 týdny  
200 Kč, prodlení 3 týdny 300 Kč atd.)  

h. nedodržení termínu dodání vyžádaného listinného zápisu o utkání 50 Kč  
(SŘ čl. 128)  

i. neuvedení jména delegovaného rozhodčího na IS podle rozhodnutí  
řídícího soutěže až 100 Kč (článek 17 rozpisu)  

j. odstoupení ze soutěže po losování 4.000,- Kč 
 
 

10. Námitky  
Podávají se podle čl. 138 až 146 SŘ., vč. dokladu o uhrazení správního poplatku 
 

C. ORGANIZAČNÍ UPŘESNĚNÍ  
1. Jednotlivá utkání všech VT soutěže začínají v uvedeném termínu vždy v 9,00 hod. 

V případě, že dojde na dvorcích k termínové kolizi, přednost mají družstva hrající vyšší 
výkonnosti třídu bez ohledu na věkovou kategorii (1. třída MŽ má přednost před 2. 
třídou dospělých), pokud mají stejnou výkonnostní třídu, pak mají přednost starší věkové 
kategorie. Posunuté zahájení druhého utkání musí být oznámeno hostujícím nejpozději 3 
dny před termínem utkání, hostující tým, pokud nenabídne jiné řešení, na tuto změnu 
musí přistoupit. 

2. V případě nezpůsobilého terénu (nepřízeň počasí) týž den podle rozhodnutí vrchního  
rozhodčího v jím určenou hodinu. Pro jednotlivá utkání je třeba dbát zejména ustanovení 
SŘ v článcích 94, 121, 123, 124.  

3. Jednotný výklad článků 102, 103,108,109 130 SŘ o čekací době a postup při začátku  
utkání v případě nezpůsobilosti terénu dvorců obsahuje závazný Předpis PTS  
(viz www.prazsky.cztenis.cz /Stránky/ Předpisy PTS). Vrchní rozhodčí nebo kapitáni 
družstev řídící utkání jsou povinni se jím řídit.  

4. Pokud hráč neprokáže hodnověrně svou totožnost při utkání, které neřídí vrchní 
rozhodčí, zápas se sehraje. Kapitán pochybující o identifikaci hrajícího v zápise písemně 
požádá o prokázání identity hráče vedoucímu soutěže. Vedoucí soutěže určí termín 
prokázání identifikace. Hráč se potom musí prokázat občanským průkazem nebo jiným 
oficiálním dokumentem podle článku 104 SŘ nejpozději do třetího dne po stanoveném 
termínu vedoucímu soutěže na adrese PTS uvedené v článku 4 rozpisu. Nepředložení  

file:///C:/Users/ivyva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.prazsky.cztenis.cz%20/Stránky/%20Předpisy%20PTS
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identifikačního průkazu do stanoveného termínu ruší výsledek zápasů uvedených 
zápisem. Zápasy, v nichž hráč nastoupil, může řídící orgán soutěže skrečovat ve prospěch 
soupeře  

5. Utkání, k nimž STK neobdrží do posledního přípustného termínu (viz čl. 4 rozpisu)  
zápis (i zápis o jeho nekonání!), budou posuzována jako nesehraná z viny pořadatele.  
Sankcí je kontumační výsledek ve prospěch hostujícího družstva. 

6. Dodatek k prováděcímu předpisu k článku 23 SR, 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. (Předpis PTS P 19/13).  

7. Všichni hráči jsou povinni mít zdravotní prohlídku podle Vyhlášky MZ ČR č. 391/2013 
Sb.  

8. Termíny utkání družstev Praha Wilson Cup 2023  
 

1. kolo sobota 29.04.2023 neděle 07.05.2023

2. kolo sobota 06.05.2023 neděle 14.05.2023

3. kolo sobota 13.05.2023 neděle 21.05.2023

4. kolo sobota 27.05.2023 neděle 04.06.2023

5. kolo sobota 04.06.2022 neděle 19.06.2022

6. kolo sobota 17.06.2023 neděle 25.06.2023

7. kolo sobota 24.06.2023 neděle 01.07.2023

 
Ladislav Klein      Pavel Saic  
předseda STK PTS      předseda PTS  
 
 
  


