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PRÁCE S PŘIHLÁŠKAMI A ODHLÁŠKAMI BĚHEM TURNAJŮ ŘÍZENÝCH ČBAS  

– VÝKLAD STK ČBAS  

1. Období do uzávěrky přihlášek 
 
Hráči či oprávněné osoby s rolí přihlašovatele použijí pro přihlášení informační systém ČBaS (dále jen „IS 
ČBaS“).   
 
Přihlásit lze pouze hráče s platnou licencí a v případě MČR rovněž s právem startu (toto nehlídá systém, je 
zodpovědností přihlašovatele). 
 
Pro přihlášení párů (v případě, že hráči nejsou ze stejného oddílu) musí i druhá strana potvrdit složení páru, jinak 
nebude pár jako celek akceptován. Do párových disciplín se může hráč hlásit i jako volný, tj. bez partnera. 
Neplatí pro MČR – přihlašuje se výlučně celý pár. 
 
V případě potřeby přihlásit zahraničního hráče, který nemá povoleno hostování a krátkodobou licenci (pokud to 
umožňují předpisy), je nutno zaslat přihlášku na e-mail vrchního rozhodčího (dále jen „VR“), nelze přes IS ČBaS. 
 

2. Období po uzávěrce přihlášek do zveřejnění seznamu hráčů v rámci TP 
 
Po datu uzávěrky přihlášek IS ČBaS okamžitě zobrazí přehled přihlášených hráčů, ale toto není potvrzený 
seznam. Nejsou tam například hráči, kterým byla udělena divoká karta (dále jen „DK“), či zahraniční hráči bez 
povoleného hostování a krátkodobé licence. 
 
V tomto období se hlásí jakékoliv změny e-mailem vrchnímu rozhodčímu. 
 
Lze dohlásit hráče za podmínky zvýšeného startovného v souladu s příslušným Rozpisem soutěží (dále jen 
„RS“). 
 
VR po zpracování dohlášek, DK a zahraničních hráčů v programu Tournament Planner v termínu daném typem 
turnaje zveřejní potvrzenou startovní listinu na webu tournamentsoftware.com. 
 

3. Období po zveřejnění seznamu hráčů v rámci TP do doby losování 
 
U turnajů GPA a GPB existuje období (do neděle), kdy se nespárovaní hráči na základě zveřejněné startovní 
listiny mohou dohodnout a e-mailem na VR nahlásit složení páru. 
 
VR pak v neděli tyto úpravy provede a dopáruje zbylé volné hráče dle jejich žebříčkového pořadí, a to v počtu 
párů, kterým je umožněn start v turnaji (zbývající hráče ponechá i nadále volné). O provedeném spárování není 
nutné jednotlivé oddíly vyrozumívat – je na oprávněné osobě, aby se seznámila se zveřejněnou startovní listinou. 
 
Ve startovní listině provede VR rozdělení na Maindraw (zobrazí se zeleně, znamená že se hráč/pár dostal do 
turnaje) a na Reserve (hráč se nedostal do turnaje, je v pořadí na možný posun). 
U turnaje GP A dospělých ještě dochází k rozdělení na Maindraw (hlavní soutěž), Qualification (kvalifikace) a 
Reserve. 
 
Jakmile je toto rozdělení zveřejněno, pracuje se pak s odhláškami následovně: 
 
Hráč či oprávněná osoba pošle e-mailem VR odhlášku pro jednotlivou disciplínu – před losováním je možné 
odhlásit se z jedné či více disciplín. 
 
Pokud se jedná o GP A dospělých s kvalifikací a odhlášený hráč byl v hlavní soutěží, přesune jej VR na Exclude, 
nejvýše postavený hráč v kvalifikaci se přesune do Maindraw a označí se PFQ (Promoted from Qualification). VR 
e-mailem osloví nejvýše postaveného hráče v Reserve s tím, že musí potvrdit, zda souhlasí s účastí v turnaji. 
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Pokud ano, přesune se z Reserve do Qualification, označí se PFR (Promoted from Reserve). Pokud hráč 
odmítne účast, osloví se následují v seznamu Reserve. Takto až do vyčerpání seznamu Reserve.  
 
Toto platí i v případě odhlášení celého páru. 
 
V případě, že se odhlásí z páru jen jeden hráč a druhý chce partnera nahradit/vytvořit nový pár s jiným hráčem, 
který byl přihlášen jako volný a je nespárován – VR provede, ale musí zkontrolovat nové postavení takto 
vytvořeného páru a podle toho i zohlednit, zda se nově vytvořený pár dostane do soutěže či ev. místo hlavní 
soutěže musí být přesunut do kvalifikace. 
 
Pro MČR všech kategorií je postup následující: 
 
Přihlásit lze hráče, kteří mají právo účasti dle RS na základě žebříčkového pořadí či oblastní nominace. Právo 
účasti není pro start na turnaji dostačující – je nutné se na turnaj přihlásit. 
 
Pokud je uvedeno, že právo účasti má hráč na 1. – 16. místě žebříčku, znamená to, že každý hráč, který figuruje 
v rozhodném žebříčku na 1. – 16. místě, má právo účasti (může nastat situace, kdy na 16. místě jsou například 3 
hráči a tedy všichni mají právo účasti, následující hráč má pak v žebříčku pořadí 19.). 
 
Pokud se nepřihlásí či se odhlásí hráč s právem účasti dle žebříčku, pak se toto právo posouvá na dalšího (aby 
se podle výše uvedeného příkladu dostalo právo účasti na hráče s pořadím 19., je nutné, aby se postupně 
odhlásili 3 hráči dané disciplíny – při odhlášení jednoho hráče se posouvá přímý postup na pozici 17 – ta není 
obsazena, nikdo se neoslovuje, při druhém odhlášení se posouvá přímý postup na pozici 18 – opět neobsazena, 
nikdo se neoslovuje, až při třetí odhlášce se posune na postup na pozici 19 a osloví se hráč na této pozici. To 
platí i u párů, opět musí být zachováno pravidlo práva startu.). VR musí zkontrolovat, který hráč získá nově právo 
přímého postupu a pokud není přihlášen, pak ho oslovit s tím, zda bude startovat. Pokud hráč odmítne, posouvá 
se v žebříčku dále.  
 
Pokud se stane, že hráč je již přihlášen na základě oblastní nominace, pak VR informuje o možnosti startu a 
potřeby přihlásit náhradníka oblastní nominace. Je povinností oblasti uvést do nominace náhradníka do všech 
disciplín (pokud byli nominováni). V případě, že oblastní nominace byla zaslána kompletní a je vyčerpána, obrátí 
se VR na příslušnou oblast s tím, že může nominovat dalšího náhradníka, při akceptaci startu se hráč musí na 
turnaj přihlásit. 
 
U párových disciplín musí povinnost přímého postupu splňovat alespoň jeden hráč z páru. V případě oblastní 
nominace záleží na pravidlech příslušné oblasti – lze nominovat i výhradně celý pár nebo dát oblastní nominaci 
jen hráči, který je však povinen zajistit si partnera a do turnaje přihlásit pouze celý pár. 
 
Nově se zavádí pravidlo – k 01/2022 pro všechny mládežnické kategorie – povinnost hráče s přímým postupem 
nahlásit v době uzávěrky přihlášek, že se turnaje nezúčastní. Před přijetím nového RS dospělých bude toto 
pravidlo rovněž zapracováno. 
 

4. Období po zveřejnění losu do doby vyhlášení prvního zápasu příslušné disciplíny  
 
Při odhlášení hráče může být v případě GPA, GPB a existence seznamu hráčů v Reserve opět aplikováno 
pravidlo o přesunu hráče z rezervy, ev. kvalifikace, vždy se souhlasem hráče. Ten je pak přímo nahrazen 
v pavouku na místě, kde původně byl odhlášený hráč. Pokud se jedná o náhradu za nasazeného hráče, pak je 
třeba jen tuto pozici označit za nenasazenou. Při odhlášení 2 nasazených hráčů/párů je VR povinen přelosovat 
příslušnou disciplínu. 
 
U párů lze provést to samé, ev. i substituci, kdy dojde k nahrazení jen jednoho hráče – zde je nutná podmínka, 
že nově vzniklý pár musí mít žebříčkové pořadí nižší než je pořadí posledního nasazeného páru, tj. nelze takto 
vytvořit nový pár, který by měl žebříčkové postavení vyšší než některý z nasazených párů. 
 
U MČR – vždy je nutné postupovat tak, aby nově nahrazený hráč splňoval právo účasti, tj. zde nelze volit 
libovolného hráče, ale musí být zachováno vždy právo účasti. U párů musí toto kritérium splňovat alespoň jeden 
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hráč. U posunů pořadí hráčů – platí pravidlo jako před losem s jedinou výjimkou – pokud právo připadne nově na 
více hráčů (např. na pozici 17 budou 4 hráči), pak lze akceptovat jen jednoho hráče a rozhodnutí o tom, který 
z hráčů to bude, provede VR losem. 
 

5. Období hraní kvalifikace u turnaje GPA dospělých 
 
Pokud se stane, že v době hraní kvalifikace přijde VR odhláška z hlavní soutěže, může provést přesun hráče z 
kvalifikace do hlavní soutěže za podmínky, že tento hráč ještě neprohrál. Lze i přerušit právě hraný zápas a 
informovat hráče, že byl přesunut do hlavní soutěže (druhý hráč je pak vyznačen jako vítěz právě probíhajícího 
zápasu a pokračuje dál v kvalifikaci). 
 

6. V průběhu hlavní soutěže 
 
Platí možné změny dle bodu 4, pokud ještě nebyl vyhlášen první zápas příslušné disciplíny. Tj. pokud se 
například hráč zraní a nedohraje zápas či nenastoupí k zápasu ve smíšené čtyřhře a současně je vylosován i ve 
dvouhře mužů, ve které ještě nebyl vyhlášen první zápas, pak lze při zachování pravidel práva startu provést jeho 
substituci ve dvouhře mužů. Pokud není k dispozici hráč, kterým lze provést substituci, pak se hráč označí 
příznakem WDN nebo FWDN a jeho protivník postoupí do dalšího kola. 
Toto platí i pro páry, opět se zachováním pravidla dle bodu 4 a práva startu v případě MČR alespoň jednoho z 
páru.  p 
 
 
 
 
 

 

 


