
Změny sportovně technických předpisů tenisu
Schválené VV ČTS 12. 4. 2017 s platností od 1. 4. 2017

SOUTĚŽNÍ ŘÁD
Slovo  „prezentace“ se mění  na „prezence“ ve všech příslušných článcích řádů.

Prováděcí předpis k čl. 4 SŘ, bod 2. a) B. Dospělí HMČR    Ruší se poslední dvě věty –(vysvětlení:  
vítězové HOP dospělých postupují přímo do hlavní soutěže bez ohledu na jejich žebříčkové umístění.)

Prováděcí předpis k čl. 4 SŘ, bod 2. a) A. a bod b) A) mládež HMČR a MČR  doplnit text: „Nevyužitá 
místa hráčů postupujících přímo dle CŽ (8 hala, 10 léto) přecházejí na volné karty ČTS.“

 Článek 29 – povinnosti hráčů   doplnit bod g) mít platnou lékařskou prohlídku, ne starší 12 měsíců

Článek 53 – doplnění poslední věty 2. Odstavce:  … nedostaví (včetně nedostavení se po telefonické 
prezenci a rozlosování), nesmí …. (vysvětlení – osmidenní penalizace platí i pro hráče, kteří nenastoupí 
k turnaji po předchozím zaprezentování se a vylosování)

Článek 56 – nadřazený je žebříček ITF do 150. místa u chlapců a dívek a žebříček TE 14 do 40. místa u 
chlapců i dívek

Článek 60 – změna poslední věty – O pořadí „lucky loosers“ rozhoduje los mezi vyřazenými 
v posledním kole kvalifikace.

Článek 61 – doplnit 4. větu:  Při telefonické prezenci je hráč povinen vklad uhradit před nastoupením 
ke hře. Nedostaví –li se prezentovaný hráč k utkání, povinnost uhradit vklad nezaniká.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD
Zrušit  Článek 22 – (vysvětlení: ruší se rozdělení započitatelných akcí hala – léto)

Článek 36 – změny dat, které urychlují reklamační řízení při vydávání CŽ – do 7. 10. vyjde reklamační 
verze, do 17. 10. možnost reklamací,  20. 10, vyjde CŽ

PŘESTUPNÍ ŘÁD
Článek 5 – bod 3 nové znění: Přestup, který je schválen jenom jedním z klubů (není vyřízen on -line) 
může být podán pouze v termínu 1. – 5. února.

Článek 12 – námitky změna data – do 15. února

Článek 13  2. změna data - do 25. února (oznámení klubů, zda byly podmínky námitek splněny) 

V Praze 15. 4. 2017

Leoš Fiala, STÚ ČTS  


