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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1

Řídící orgán
Soutěž vypisuje a řídí Komise seniorského tenisu Pražského tenisového svazu (PTS).
Garantem soutěže za PTS je Pavel Saic, předseda PTS a Komise seniorského tenisu PTS.

1.2

Vedoucí soutěže
Pavel Saic, Mezi sklady 107/3, 140 00 Praha 4, Telefon: 604 98 77 33,
e-mail: saic@tkk.cz

1.3

Partneři soutěže
COMFORTCARE, https://www.comfortcare.cz
Hlavní město Praha, www.praha.eu
Matějovský - Ložní povlečení, http://www.matejovsky-povleceni.cz
Dermalink, www.dermalink.cz

1.4

Datum konání
Soutěž se koná od dubna 2017 do července 2017. Poslední přípustný termín k sehrání
základní dlouhodobé části je 10. července 2017.
1.4.1

Termíny jednotlivých kol:
1) 1. kolo 17. týden (od pondělí 24. 4. 17)
2) 2. kolo 18. týden (od pondělí 1. 5. 17)
3) 3. kolo 19. týden (od pondělí 8. 5. 17)
4) 4. kolo 20. týden (od pondělí 15. 5. 17)
5) 5. kolo 21. týden (od pondělí 22. 5. 17)
6) 6. kolo 24. týden (od pondělí 5. 6. 17)
7) 7. kolo 25. týden (od pondělí 12. 6. 17)

1.5

Účast
1.5.1
Soutěže se mohou účastnit kluby, jejichž dvorce jsou místně příslušné
Pražskému tenisovému svazu /PTS/ a kluby mimo PTS, které hrají soutěž na dvorcích,
jejichž vzdálenost od okraje Prahy nepřesahuje 20 km a které podají přihlášku do 1. 4.
2017 do 12,00 hodin.
1.5.2
Podmínkou účasti klubu je uhrazení kolektivní registrace na rok 2017 ve výši
1000,- Kč, která přísluší PTS.

1.6

Rozlosování
1.6.1
Rozlosování družstev do skupin ve výkonnostních třídách bude provedeno dne
5. dubna 2017 od 19,00 v sídle PTS, adresa: Mezi sklady 107/3, Praha 4.
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1.6.2
Účast zástupců klubů není povinná, avšak přínosná a jsou zváni. Účast svých
zástupců na losování musí kluby nahlásit nejpozději do 1. 4. 2017 vedoucímu soutěže.
1.6.3
Účast jednotlivého družstva ve výkonnostní třídě je dána umístěním v minulém
ročníku soutěže. Družstvo, které se nezúčastnilo minulého ročníku, je zařazeno do
nejnižší výkonnostní třídy.
1.7

Pořadatel a místo utkání
1.7.1
Pořadateli jednotlivých utkání jsou kluby, jejichž družstva jsou uvedena
v pořadu utkání na prvním místě. Pořadatel utkání odpovídá za termín konání a zanesení
jeho výsledku do IS. 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.
1.7.2
Pro utkání 1. třídy musí mít klub k dispozici nejméně tři dvorce, pro ostatní třídy
nejméně dva dvorce pod otevřeným nebem. Všechny tři, resp. dva dvorce, musí mít stejný
povrch. V případě nepříznivého počasí lze zápas přesunout do haly za podmínky dodržení
bodů 1.7 tohoto rozpisu.
1.7.3
Přípustný je povrch, který má atestaci ITF, v případě jiných, než antukových
dvorců je pořadatel povinen dát nejméně jeden dvorec odpovídajícího povrchu k dispozici
hodinu před zahájením zápasu hostujícímu družstvu k tréninku. Sportoviště musí při užití
k soutěži splnit podmínky článků 25, 72, 90 Soutěžního řádu tenisu ČTS.

1.8

Adresy dvorců
Aktualizovaný seznam bude k dispozici po uzávěrce přihlášek do soutěže, bude přístupný
na www.prazskytenis.cz, a to formou tabulky, která se zobrazí po rozkliknuti příslušného
družstva v rozpise utkání.

1.9

Hospodářské podmínky
Pořadatel hradí náklady spojené s uspořádáním utkání. Hostující klub hradí náklady
vlastní. Při vyžádané delegaci vrchního rozhodčího na utkání, platí náhradu oddíl, který
o delegaci požádal. Pokud na utkání deleguje vrchního rozhodčího či delegáta řídící orgán
jako součást pořádkových opatření, rozhodne současně o tom, který klub zaplatí náhradu
vrchnímu rozhodčímu či delegátovi.

1.10 Přihlášky
1.10.1 Přihláška družstva do soutěže se přijímá pouze prostřednictvím elektronického
formuláře na http://tabulky.prazskytenis.cz, a to do 1. dubna 2017, do 12,00 hodin.
Termín nelze prodloužit.
1.10.2

Do soutěže nebudou přijaty přihlášky klubů, které:

a) dluží, podle posledního aktualizovaného seznamu „Dluhy klubů“ zveřejněného na
www.prazsky.cztenis.cz nesplacené částky kolektivní registrace, pokut a poplatků
(viz Předpis PTS P 14/07)
b) vyplnily přihlášku tak, že nebyla v uvedeném termínu založena v IS PPS
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1.10.3 Nová družstva musí před vyplněním přihlášky požádat o vytvoření družstva
a registraci kapitána. Toto se provádí prostým mailem na adresu saic@tkk.cz s uvedením
jména klubu, družstva, kapitána. U kapitána je nutné uvést e-mail a telefon.
1.11 Oficiální internetová stránka
Oficiální internetová stránka soutěže je v provozu od 1. 3. 2008 na adrese:
www.prazskytenis.cz
1.12 Oficiální formuláře soutěže
Klub není oprávněn upravovat oficiální předepsané formuláře. Zejména se jedná o loga
partnerů soutěže. Klub je povinen používat výhradně oficiální formuláře soutěže.
Oficiálním formulářem soutěže je Zápis o utkání. Nedodržení této povinnosti může vést
k pokutě do výše 500,- Kč, při častém porušování k vyřazení ze soutěže. Oficiální
formulář je k dispozici u vedoucího soutěže, v sídle PTS a lze je stáhnou z oficiální
internetové stránky soutěže.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
2.1

Počítání stavu, rozhodování
2.1.1
Hraje se podle Pravidel tenisu z oficiálních stránek ČTS, která odpovídají ITF
Rules of Tennis 2015, SŘ tenisu a ustanovení tohoto rozpisu, vše ve znění platném k datu
zahájení soutěže.
2.1.2
Dvouhry se hrají s výhodami, na dva vítězné sety, za stavu 6 : 6 se v každém
setu hraje tie-break, třetí sada se hraje systémem super-tie-break do 10 bodů.
2.1.3
Čtyřhry systémem No-Ad s tím, že v případě smíšené čtyřhry podává žena na
ženu a muž na muže.
2.1.4
Třetí set ve dvouhře i čtyřhře se hraje formou super-tie-breaku tzn. tiebreak do
10 bodů.
2.1.5
Zápasy se hrají bez hlavního rozhodčího s použitím manuálu pro hru bez
hlavního rozhodčího. (prováděcí předpis k čl. 32 soutěžního řádu)
2.1.6

2.2

Jiný způsob počítání stavu není přípustný.

Věkové kategorie
Mladší senioři

2.3

Starší senioři

2 muži 45+

2 muži 55+

1 žena 40+

1 žena 50+

1muž 60+

1 muž 68+

Soupiska družstva
2.3.1
Družstvo startuje v soutěži na soupisku, která musí být vytvořena na oficiálním
webu soutěže. Kluby vyplní soupisku do 15. dubna 2017. Vytvoření soupisky po tomto
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termínu je zpoplatněno částkou 100,- Kč. Vytvořit soupisku po termínu může pouze
vedoucí soutěže.
2.3.2
Seniorská komise tuto soupisku zkontroluje a potvrdí v Informačního systému
PPS /IS PPS/, tato soupiska je pak považována za oficiální.
2.3.3
Za družstvo mohou v každém utkání startovat pouze hráči uvedení na soupisce
prezentovaní v IS PPS a registrovaní v systému PTS.
2.3.4
Hráč může být pouze na soupisce družstva oddílu-klubu, ve kterém je
registrován.
2.3.5

Registrace každého nového hráče je zpoplatněna částkou 100 Kč.

2.3.6
Zahraniční hráči jsou na soupisce zvlášť označeni písmeny Z. Hráči z Evropské
unie nejsou považováni za cizince.
2.4

Počet a pořadí hráčů na soupiskách
2.4.1
V soutěži PPS startují smíšená družstva, které jsou složena z 2 až 10 mužů
starších 45 (55) let, 1 až 6 mužů starších 60 (68) let (maximální součet mužů na soupisce
je 16) a 1 až 6 žen starších 40 (50) let.
2.4.2
Pro stanovení věkové kategorie je rozhodující věk dosažený v kalendářním roce,
ve kterém se soutěž hraje. (příklad: ročník 1957 je v celé sezóně 2017 považován za
šedesátiletého).
2.4.3
Z tohoto počtu mohou být maximálně dva hráči/ky v každé kategorii, kteří
nemají státní občanství zemí EU, v družstvu mohou nastoupit k utkání maximálně 2 hráči
bez státního občanství EU.
2.4.4
Pořadí hráčů na soupiskách je záležitostí klubu s výjimkou zařazení hráčů/ek,
kteří jsou umístěni na seniorském žebříčku ITF věkové kategorie 45+, 50+ a 55+ do 40.
místa u mužů a věkové kategorie 40+ a 45+ a 50+ do 30. místa u žen. Takoví hráči/ky
musí být uvedeni na soupisce v žebříčkovém pořadí ITF s tím, že nižší věková kategorie
má přednost před vyšší věkovou kategorií. Další hráči/ky jsou uvedeni až za těmito
hráči/kami.
2.4.5
Startují-li dvě družstva jednoho klubu v různých soutěžích stejné věkové
skupiny PPS, mohou být na soupisce družstva hrajícího nižší soutěž uvedeni hráči ze
soupisky družstva hrajícího soutěž vyšší, s výjimkou prvních dvou hráčů M45+, prvního
hráče M60+ a první ženy 40+.
2.4.6
Startují-li dvě družstva jednoho klubu ve stejné výkonnostní třídě a věkové
kategorii PPS, nesmí mít na soupiskách stejné hráče na žádné pozici.

2.5

Dodatečné změny v soupiskách
2.5.1

Změny v soupiskách jsou možné v těchto termínech:

a) mezi prvním a druhým kolem
b) mezi čtvrtým a pátým kolem
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2.5.2
Termínem pro možnost doplnění soupisky se rozumí první den po utkání
prvního; respektive 4. kola a jeden den před utkáním druhého; respektive 5. kola vztaženo ke klubu, který doplnění soupisky žádá. Tyto změny musí být nahlášeny
řídícímu orgánu soutěže nejpozději do 24 hodin před zahájením daného kola soutěže,
který je zanese do databáze PPS.
2.5.3
Dojde-li v průběhu soutěže k trvalé změně kapitána či jeho náhradníka, oddíl
tuto změnu ohlásí neprodleně písemně vedoucímu soutěže.
2.5.4
2.6

Dodatečné změny na soupiskách jsou zpoplatněny částkou 100,- Kč.

Termíny utkání
2.6.1
Termíny utkání včetně náhradních termínů určuje řídící orgán soutěže.
Jednotlivá kola se hrají v obdobích, které odpovídá kalendářnímu týdnu. Hrací den
a hodinu v období určuje domácí družstvo tím, že v přihlášce uvede svůj hrací den
a hodinu. Tento čas musí respektovat počet dvorců, které budou pro sehrání utkání
k dispozici a vnější podmínky (např. čas setmění), tak, aby mohlo být utkání dohráno za
normálních okolností ve stejný den, kdy bylo zahájeno. Utkání musí být zahájeno
v uvedenou hodinu.
2.6.2

Za hrací období je pro

a) 1. třídu PPS vždy pondělí – čtvrtek
b) ostatní třídy PPS pondělí – neděle
2.6.3
Nenastoupí-li družstvo k utkání s výjimkou případů, které nastanou bez jeho
zavinění, uloží mu řídící svazový orgán:
1) jde-li o první případ - pořádkovou pokutu ve výši minim. 500,- Kč
2) jde-li o opakovaný případ nebo o odstoupení družstva ze soutěže - pokutu ve
výši 2000,- Kč a kromě toho vyloučí družstvo ze soutěže a pro příští rok jej
přeřadí do nejnižší soutěže
Řídící svazový orgán vyhlásí kontumační výsledek ve smyslu čl. l30 SŘT a postupuje
dále podle SŘT.
2.6.4
Není přípustné, s výjimkou důvodu nezpůsobilosti dvorců v důsledku jasně
prokázaných povětrnostních podmínek, přesouvat zápasy na pozdější týdny. V případě,
že se družstva dohodnou ze závažných důvodů, je možno, po schválení vedoucím soutěže,
utkání předehrát.
2.6.5
Utkání se hrají jako jednodenní, respektuje se zásada, že při větším počtu utkání
na týchž dvorcích ve stejný den zahajuje nejdříve utkání nejvyšší soutěže a poté postupně
utkání soutěží nižších. Oddíly by měly skutečnost, že chtějí hrát ve stejný den na stejném
místě včas oznámit vedoucímu soutěže, který tato družstva při losování bude losovat tak,
aby se jejich zápasy nekryly.
2.6.6
Utkání odložená z povětrnostních důvodů je nutno odehrát nejpozději
v následujícím týdnu po termínu utkání odloženého
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2.7

Utkání
2.7.1

Utkání se skládá z 6 zápasů
1) dvouhra prvních mužů 45+ (55+)
2) dvouhra mužů 60+ (68+)
3) dvouhra žen 40+ (50+)
4) dvouhra druhých mužů 45+ (55+)
5) čtyřhra mužů
6) smíšená čtyřhra

2.7.2
V zápasech 1 a 4 mohou nastoupit i hráči věkové kategorie M 60+ (M 68+) při
dodržení pravidla o umístění pořadí hráčů na soupisce, tedy pokud není hráč 60+ (68+)
uveden i mezi hráči 45+(55+), musí hrát až po hráčích 45+ (55+) (nemůže v tomto případě
být napsán na pozici 1. hráče, pokud nastoupí libovolný hráč z kategorie 45+, resp. 55+)
2.7.3
V zápasu 5 mohou nastoupit libovolní hráči všech kategorii M, při dodržení
pravidla maximálního počtu dvou zápasů pro hráče na utkání.
2.7.4
V zápasu 6 mohou nastoupit muži libovolné kategorie, při dodržení pravidla
maximálního počtu zápasů dvou zápasů pro hráče na utkání.
2.7.5
Vyhraný zápas se hodnotí jedním bodem, v utkání vítězí družstvo, které získá
větší počet bodů.
2.7.6
V případě rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo větší počet sad, resp.
v další shodě, her.
2.7.7
Dojde-li k rovnosti ve všech výše uvedených kritérií, vítězí družstvo, kde zvítězil
1. muž 45+, resp. 55+.
2.8

Průběh utkání
Nedohodnou-li se kapitáni družstev na vyšším počtu dvorců, hraje se utkání 1. třídy na
třech dvorcích, v nižších soutěžích na dvou dvorcích.
2.8.1
Nedojde-li mezi kapitány družstev k jiné dohodě, hrají se jednotlivé zápasy
každého utkání v tomto pořadí:
1) 1. dvouhra mužů 45+ (55+)
2) 2. dvouhra mužů 60+ (68+)
3) 3. dvouhra žen 40+ (50+)
4) 4. dvouhra druhých mužů 45+ (55+)
5) 5. čtyřhra mužů
6) 6. smíšená čtyřhra
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2.8.2
Dohoda kapitánů družstev, že některé zápasy budou odloženy a sehrány
dodatečně, není přípustná.
2.8.3
Fluktuující hráč, tzn. hráč, který je na dvou soupiskách, nesmí v jednom hracím
týdnu nastoupit za dvě družstva, a to ani v případě, že jedno z utkání je odloženo na jiné
hrací období z povětrnostních důvodů či, po dohodě a schválení vedoucím soutěže,
předehráno.
Příklad: Hráč X, který je na soupisce jak týmu A, hrajícího 1. třídu, kde je na soupisce
jako 3. v kategorii 60+, i na soupisce týmu B, kde je na soupisce jako 1. v 60+ a 4. v 45+,
může, např. v zápasech vypsaných na 1. hrací týden nastoupit pouze buď za tým A, nebo
pouze za tým B, a to i v případě, že zápas B družstva bude pro déšť po dohodě kapitánů,
přesunut na 3. hrací týden.
2.8.4
Fluktuace uvnitř klubu mezi mladšími seniory a staršími seniory je povolená,
hráč však nesmí nastoupit ke dvěma utkáním během jednoho dne v různých družstvech.
2.9

Sestava družstva v utkání
2.9.1
Pro každé utkání určí kapitán družstva, kteří z hráčů sehrají dvouhry a čtyřhry
(sestava družstva), a tyto nahlásí spolu se svým jménem v těchto lhůtách kapitánovi
soupeře:
1) sestavu pro dvouhry 15 minut před zahájením utkání, nejpozději však do
konce čekací doby, která je 20 minut na družstvo a 5 minut na hráče
2) sestavu pro čtyřhru mužů nejpozději 15 minut po skončení poslední dvouhry
mužů,
3) sestavu pro smíšenou čtyřhru nejpozději 15 minut po skončení poslední
dvouhry mužů, pokud je dohrána dámská dvouhra
2.9.2
V sestavě pro dvouhry musí kapitán družstva dodržet pořadí hráčů podle
soupisky, tedy v případě, že není-li uveden hráč kategorie 60+ na soupisce mezi hráči
kategorie 45+, musí být postaven na pozici hráče č. 2 v kategorii 45+.
2.9.3
V sestavě mohou být uvedeni pouze hráči, kteří jsou v době jejího nahlášení
přítomni, nedojde-li k dohodě mezi kapitány.
2.9.4
Nahlášenou sestavu lze změnit v případě, kdy utkání nebylo v příslušný den dle
čl. 106 SŘT vůbec zahájeno. V takovém případě se v novém termínu utkání hlásí nové
sestavy. V případě přerušení utkání a sehrání dohrávky v jiném termínu dle čl. 144 SŘT,
lze změnit sestavu pouze u zápasů, které nebyly zahájeny a za podmínky dodržení pořadí
hráčů podle platné soupisky.
2.9.5
Kapitáni mají právo zkontrolovat identitu hráčů a jejich věk, v tomto případě se
hráč musí prokázat dokladem s fotografií a datem narození, který vydal úřad státní správy
zemí EU.
2.9.6
V jednom utkání může hráč nastoupit maximálně ve dvou zápasech, tedy jedné
dvouhře a jedné čtyřhře, případně dvěma čtyřhrám, nemůže však odehrát dvě dvouhry za
různé věkové kategorie.
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2.9.7
Oba soutěžící týmy by měly k zápasům přistupovat zejména v duchu fair play
a upřednostňovat dohodu tak, aby nedocházelo ke sporům a utkání byla odehrána na
dvorcích.
2.10 Zahájení utkání, čekací doby
2.10.1

Utkání se považuje za zahájené, je-li sehrán alespoň jeden míč v jednom zápase.

2.10.2

Čekací doby jsou řešeny podle SŘT články 107 – 111 - viz bod 19.1.

2.11 Řízení utkání
2.11.1 Utkání řídí společně kapitáni obou družstev. Nedojde-li mezi nimi v určité věci
k dohodě, zapíší svá rozdílná stanoviska do zápisu o utkání a o rozporu rozhodne řídící
svazový orgán při schvalování výsledku utkání. Utkání však musí být v každém případě
dohráno.
2.11.2 V případech, kdy by regulérnost soutěže (sestup, postup) vyžadovala přítomnost
vrchního rozhodčího, může být tento delegován podle článku 9 tohoto rozpisu.
2.12 Zápis o utkání
2.12.1 O každém utkání se pořizuje zápis na oficiálním formuláři ve 2 exemplářích,
jeden zůstává domácímu klubu, druhý hostujícímu. Listinnou formu zápisu je klub
povinen uchovat do 31. 8. daného roku.
2.12.2 Za pořízení řádného zápisu o utkání odpovídá kapitán pořádajícího družstva.
Neúplné vyplnění zápisu nebo uvádění nepravdivých údajů může být řídícím svazovým
orgánem postihováno peněžitou pokutou do výše 200,- Kč. Zápis musí být vyplněn do 24
hodin ve formuláři na webových stránkách soutěže. Za vyplnění zápisu je zodpovědný
domácí klub, hostující klub je povinen zápis notifikovat do 24 hodin po jeho umístění na
web.
2.13 Struktura soutěže
2.13.1

1. třída je složena z 8 týmů v jedné skupině.

2.13.2

2. třída je složena z 16 týmů ve dvou skupinách.

2.13.3 3. třída je aktuálně upravena podle počtu přihlášených týmů tak, aby v
jednotlivých skupinách byl rovnoměrný počet týmů.
2.13.4 Starší senioři budou rozděleni rovnoměrně do skupin podle počtu přihlášených
družstev a budou nasazena vítězná družstva z minulého ročníku.
2.13.5 Vítěz kategorie starších seniorů bude určen podle toho, kolik družstev se přihlásí,
zvláštním předpisem.
2.14 Umístění postup a sestup
2.14.1

Pořadí družstev ve skupinách se stanovuje takto:

a) za vítězství má družstvo 2 body
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b) za prohru má družstvo 1 bod
c) za utkání nehrané či kontumované má družstvo 0 bodů
2.14.2

Družstvo s více body je v tabulce výše.

2.14.3

V případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje:

1) poměr vyhraných a prohraných zápasů ve skupině
2) poměr vyhraných a prohraných sad ve skupině
3) poměr vyhraných a prohraných her
Vše ze všech utkání skupiny.
2.14.4 Družstva umístěná na prvním místě skupiny postupují přímo do vyšší
výkonnostní třídy příštího ročníku.
2.14.5

Poslední dvě družstva I. a II. třídy sestupují do nižší výkonnostní skupiny.

2.14.6 V případě, že početní stav přihlášek k 10. březnu 2017 ve vyšších třídách bude
nižší, doplňují se VT z družstev, která se v předchozím ročníku umístila v tabulkách
skupin na místech družstev určených k sestupu podle pořadí.
2.14.7

Pokud dojde ke shodě pořadí, určí se družstvo losem.

2.14.8 V případě vyčerpání počtu sestupujících družstev mohou být doplněny
družstvem, které se umístilo na 2. místě nižší třídy, v případě shody rozhodně los.
2.14.9 V případě, že bude počet přihlášek vyšší jak 56 v jedné věkové kategorii, Komise
seniorů PTS vydá
a) Předpis o počtu skupin ve 3. třídě tak, aby byly rovnoměrně obsazeny.
b) Předpis o způsobu postupu do vyšší třídy s tím, že si vyhrazuje možnost vypsání
dodatečného utkání mezi kandidáty postupu či sestupu.
c) Předpis o případné úpravě hracích termínů 3. třídy.
2.15 Míče
2.15.1 Hraje se míči zn. Wilson (oficiální míč PTS), typ US Open, Australian Open
nebo Red Clay. Míče musí být označeny logem ČTS, pokud jsou v nabídce výhradního
dodavatele, fy. AMER. Pořadatel je povinen zajistit na každé utkání dvouhry tři nové
míče. Čtyřhra a mix se hrají buď s míči z předcházejících dvouher, nebo může pořadatel
určit, že se zápasy hrají s novými míči.
2.15.2 Utkání čtyřhry a smíšené čtyřhry se hrají s míči ze dvouher aktuálního dne.
Pořadatel může zajistit nové míče i na utkání čtyřhry a smíšené čtyřhry. V takovém
případě je hostující klub povinen sehrát zápasy s těmito míči.
2.15.3 Jestliže pořadatel nezajistí pro utkání míče předepsané značky a utkání je
odehráno a tato skutečnost je zapsána v zápise o utkání, výsledek platí, nelze po odehrání
utkání podat protest.
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2.15.4 Pokud pořadatel nezajistí pro utkání míče předepsaného typu a soupeř v zápisu
o utkání odmítne s těmito míči utkání odehrát, může řídící komise rozhodnout dále
o kontumačním výsledku a pokutě do výše 1000,- Kč.
2.16 Námitky
Podávají se podle části VI. SŘT.

Pavel Saic
Předseda PTS

Ivan Vyvadil
V Praze dne 14. ledna. 2017

Člen KST PTS

Oprávněné týmy pro rok 2017:
1. třída 2017

3. třída 2017

TK HANSPAULKA

SOKOL DEJVICE I

LTC MODŘANY 2005

TJ TATRAN STŘEŠOVICE B

TK KONSTRUKTIVA A

TJ SOLIDARITA B

TJ TATRAN STŘEŠOVICE A

SPOJE PRAHA

TK OREL PRAHA A

SOKOL KRÁLOVICE A

LTC SVOBODA PRAHA A

TK FÉNIX NEDVĚZÍ B

TO SPRINT PRAHA

LTC RADOTÍN A

postup

LTC MICHLE B postup

SOKOL DEJVICE I

2. třída 2017

TJ TATRAN STŘEŠOVICE B

BANÍK PRAHA sestup

TJ SOLIDARITA B

LTC MICHLE A

SPOJE PRAHA

TK RUZYNĚ

SOKOL KRÁLOVICE A

TENIS KLÁNOVICE A

TK FÉNIX NEDVĚZÍ B

TK START PRAHA TOPOLKA A

LTC RADOTÍN A

SK RAPID PRAHA

SPORT KLUB KOLOVRATY

PSK OLYMP PRAHA

TK ROZTOKY

TGC KUNRATICE A

TJ RADLICE

TJ MONTÁŽE

TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE

LTC SVOBODA PRAHA B

TK FÉNIX NEDVĚZÍ C

SK ŽIŽKOV A

SOKOL KRÁLOVICE B

TK OREL PRAHA B

postup

TJ SPARTAK MODŘANY

SK OÁZA PRAHA

postup

sestup o

LTC RADOTÍN B

TENIS CIBULKA
2. třídy

postup

TJ SOKOL HOSTIVAŘ A

sestup

TJ SOKOL VRŠOVICE II C

sestup

TK KONSTRUKTIVA B
TJ PANKRÁC B
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