Kdo může hrát Davis Cup
Soutěž je určena pro nezávodní hráče. Za nezávodního hráče je považován každý, kdo není
aktivně zapojen do závodního hraní - není na soupisce žádného závodního družstva, nemá
žádné umístění na celostátním žebříčku, ale může mít platný registrační průkaz do konce jeho
platnosti, dále jej však již nesmí prodloužit. Pokud registrační průkaz prodlouží, nesmí se
soutěže zúčastnit do konce nové platnosti. Soutěže se mohou účastnit také jen hráči, kteří
trvale působí na Plzeňsku. Tím se rozumí: trvalé bydliště, členství v některém z plzeňských
tenisových klubů nebo dlouhodobé zaměstnání. Hráč, který zde chce hrát, musí splňovat
minimálně dvě z těchto podmínek.
Vztah domácí - hosté
Tým uvedený jako domácí pozve tým hostí. Domácí navrhují datum sehrání podle rozsahu dnů
určených pro dané soutěžní kolo. Soupeři nabídnou maximálně 3 termíny. Dále domácí zajistí
dvorce a nové míče. Po ukončení zápasu domácí tým vyplní zápis o utkání a odešle výsledek
vedení soutěže do 48hodin po odehrání. Pokud hosté výzvu odmítnou nebo na ni nereagují,
vítězství je bez boje připsáno domácím. V případě, že domácí svého soupeře nepozvou,
připadá vítězství bez boje hostům.
Nejproblematičtější věc. Domácí navrhuje datum sehrání podle pořadí určených v rozpise pro
dané soutěžní kolo. Soupeři nabídne maximálně 3 termíny. Jak to vlastně s těmi termíny je?
Rozhodně není myšleno toto: „Nabízím pondělí, úterý, středu, vždy od 17:00. Můžeš? Ne.
Skreč!“. Jde spíše o tři pokusy, kdy se snažíte pozvat soupeře. Při prvním pokusu nabídnete
třeba pátek. Soupeř vám sdělí, že se mu to nehodí, aby jste se ozvali za 14 dnů. Druhý pokus
z nějakého důvodu opět odmítne, opět vám sdělí, aby jste se ozvali příští týden. Přichází na
řadu pokus třetí a poslední. Pokud ani teď se nedomluvíte, přijde skreč. Pozor! Je třeba
soupeře upozornit, že jde o třetí pozvání a že je to poslední pozvání.
Dále musíte mít zpětnou vazbu. Není to tak, že někomu třikrát zavolám, on to nezvedne a jsou
tři pokusy vyčerpány. To samé platí o SMS zprávách a emailech. Pokud soupeř opakovaně
nebude reagovat, tak maximální počet pokusů je šest. Doporučuji písemnou komunikaci. Email
nebo SMS zprávu můžete vždy doložit a v těchto případech bude k nim přihlíženo. Telefonní
hovor se nedá doložit a bude to tvrzení proti tvrzení. Nakonec do toho spadnete oba. Dávejte
k dispozici takové kontaktní údaje, na kterých budete kdykoliv k zastižení.
Povrch
Soutěž družstev se hraje na jednotném povrchu. Tím je antuka. Pokud družstvo nemá pro
domácí zápasy antukové dvorce, závisí rozhodnutí na týmu hostí, zda jen ochoten odehrát
zápas na jiném povrchu. Není-li ochoten, domácí musí zajistit antukové dvorce.
Utkání
Hraje se na dva vítězné zápasy (dvě dvouhry a jedna čtyřhra). Pořadí zápasů určí kapitáni.
Pokud se nedohodnou, platí to, co navrhne domácí kapitán. Následně zvolí hráče pro dvouhru,
podle pořadí hráčů na soupisce určí jedničku a dvojku pro dané utkání. Poté se utká jednička
s jedničkou a dvojka s dvojkou. Každý zápas se hraje na dvě vítězné sady. Za stavu 6:6
tiebreak v každém setu. Třetí set se hraje dle dohody obou hráčů, buď normálně nebo velký
tiebreak do 10 bodů. Pokud se hráči nedohodnou, rozhoduje kapitán domácího družstva.
Převodník výsledku velkého tiebreaku na set: 10:0-1 = 6:0 | 10:2-3 = 6:1 | 10:4-5 = 6:2 | 10:6-7
= 6:3 | 10:8-11:9 = 6:4 | 12:10-11 = 7:5 | 14:12 a více = 7:6. Do zápisu se neuvádí výsledek

velkého tiebreaku, ale jeho převod na set. Převodník je důležitý v případě rovnosti bodů.
Bodování - Družstva
Davis cup je týmová soutěž, po odehrání všech utkání vítězný tým získá 2 body, poražený
1 bod. Tým, který utkání neodehraje, získá 0 bodů a započte výsledek 0:3, 0:6, 0:36 (zápasy,
sety,hry). O pořadí rozhodují body. V případě bodové shody rozhoduje: vzájemný zápas, rozdíl
skóre, sety, hry, los.
Postup a sestup
Vítěz nejvyšší soutěže má právo startu na krajském finále. Pokud odmítne, je nabídnut start
dalšímu v pořadí. Účast ve finále není povinná. Okresy Plzeň-město a Plzeň-sever mají
společnou soutěž, ale ne společný okresní tenisový svaz, proto je postup následující. Nejlépe
umístěný tým z Plzně-města a nejlépe umístěný tým z Plzně-severu bude mít možnost startu
v krajském finále.
Vítěz má automatický postup do vyšší ligy, poslední v tabulce automaticky sestupuje do nižší.
Druhý v pořadí v nižší a předposlední ve vyšší budou hrát baráž o účast ve vyšší soutěži. Po
dohodě obou kapitánů je možnost baráž nesehrát a zůstane zachováno umístění v ligách.
Soupiska/Přihláška
Vyplněná soupiska slouží jako přihláška do Davis Cupu. Pořadí hráčů na soupisce je na
zvážení kapitána, nejsou žebříčky. Po vypsaní a odeslání soupisky, ale je pořadí závazné
a nutné dodržet, pokud se na místě kapitáni nedomluví jinak. Toto je nutno uvést do poznámky
v zápise o utkání.
Startovné
Pro přihlášení do soutěže je nutná odeslaná závazná soupiska a zaplacení startovného
200Kč/tým na účet davis cupu : 150 279 0027 / 3030, vedený u Airbank. Do poznámky při
převodu nutno vložit jméno týmu.Vybrané peníze budou použity na zaplacení poplatku ČTS
a na ceny pro vítězné týmy v jednotlivých ligách.
Časový harmonogram zápasů
Pro zajištění průběžného hraní zápasů bude vytvořen rozpis 3 kol za každý měsíc. Každý tým
MUSÍ dodržet systém odehrání minimálně 2 zápasy do konce května, 5 zápasů do konce
června nebo všechna svoje domácí utkání a zbytek do konce termínu souteže. Při
nedodržení této podmínky budou týmu odečten 1 bod z celkové tabulky za každé nesehrané
utkání.
Start hráče ve dvou týmech
Pro nový ročník bude opět zavedeno omezení povolení startu hráčů ve dvou a více týmech v
rámci různých lig, tzn. nebude povoleno zapsání hráče na více než jednu soupisku v rámci
soutěže Davis cup Plzeň-město. Vyjímky z tohoto pravidla budou pouze pro kritické situace,
která by vedla k vyřazení družstva ze soutěže pro malý počet hráců v týmu.
Soutěže se řídí pravidly a řády Českého tenisového svazu, které naleznete na DC webu.
Martin Salvét
vedoucí soutěže Davis cup Plzeň-město

