PRAVIDLA DAVIS CUP
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 vítěz vyplní zápis o utkání a odešle výsledek vedení soutěže. 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.
Utkání
Hraje se na dva vítězné zápasy (dvě dvouhry a jedna čtyřhra). Pořadí zápasů určí kapitáni. 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. Místo třetí sady se hraje velký tiebreak do 10 bodů, pokud se hráči
nedohodnou jinak. 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 neuvádějte výsledek
velkého tiebreaku, ale jeho převod na set. Převodník je důležitý v případě rovnosti bodů.
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.
Bodování - Družstva
Při skóre 2:0 nebo 3:0 vítězný tým získá 2 body, poražený 0 bodů. Při skóre 2:1 vítězný tým získá 2 body,
poražený 1 bod. Tým, který utkání neodehraje, se odečtou 2 body a započte výsledek 0:3, 0:6, 0:36. O
pořadí rozhodují body. V případě bodové shody rozhoduje: vyšší počet odehraných zápasů, skóre, sety
a hry.
Bodování - Jednotlivci
Bodování se odvíjí od nejnižší soutěže - za každý vyhraný set ve dvouhře 2 body. O každou úroveň výše
se zvyšují i body v následujících hodnotách: 2 - 4 - 8 - 16 atd. Ve čtyřhře si hráči body rozdělí. Při
rovnosti bodů v žebříčku o pořadí rozhoduje lepší rozdíl mezi vítězstvími a porážkami ze všech zápasů,
dále pak vyšší počet odehraných zápasů.
Postup a sestup
Vítěz nejvyšší soutěže má právo startu na krajském fnále. Pokud odmítne, je nabídnut start dalšímu
v pořadí. Účast ve fnále 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 fnále. Postup a sestup se

řídí podle množství družstev ve skupinách pro danou sezonu. První čtyři ze sedmi, prvních pět z osmi
nebo prvních šest z devíti si zachová účast pro další ročník. Vítěz nižší soutěže jde automaticky nahoru,
pokud o to projeví zájem. Poslední padá do nižší soutěže. Ostatní družstva budou zařazena podle
týmového koefcientu. Koefcient je součtem umístění všech hráčů na soupisce a jeho následné
vydělení počtem hráčů. Za každého hráče, který není na žebříčku se přičítá 100 bodů. Čím nižší je
koefcient tím lépe.
Soupiska/Přihláška
Vyplněná soupiska slouží jako přihláška do Davis Cupu. Pořadí hráčů na soupisce je podle aktuálního
žebříčku z předešlé sezony. Hráči bez bodového zisku mohou být řazeni v libovolném pořadí, ale až za
hráči s bodovým ziskem.
Dvojí start je zrušen
Hráči, kteří splňují podmínky dvojího startu, mohou hrát za dvě různá družstva, v různých úrovních
i v různých klubech. Pravidla dvojího startu: Všichni hráči na soupisce musí být seřazeni od nejlépe
k nejhůře umístěnému dle ofciálního žebříčku z předchozí sezóny. První dva hráči na soupisce budou
vedeni jako kmenoví a nemohou hrát za žádné jiné družstvo. Hráči od třetího místa níže mohou využít
dvojího startu. U jejich jmen pak bude uvedena zkratka (DS = dvojí start a jméno týmu, ze kterého jsou
zapůjčeni). Hráč s dvojím startem může být libovolně využíván oběma družstvy bez omezení, ovšem
s tím, že nesmí ve stejném kole nastoupit za obě. Pokud bude pravidlo porušeno, budou výsledky
tohoto hráče v daném kole skrečovány ve prospěch soupeřů.
Soutěže se řídí pravidly a řády Českého tenisového svazu, které naleznete na www.cztenis.cz.
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