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P R A V I D L A  2022 

 

 

1. Základní ustanovení 

1.1 Identifikace 

Název:  Novobydžovská amatérská tenisová liga (dále jen NB – ATL) 

Pořadatel:   TJ Jiskra Nový Bydžov, z. s.  IČ: 15062155 

U Plovárny 1419, 504 01 Nový Bydžov  

 

 

Autoři a garanti: Pavel a Milada Dohnalovi 

 

Zástupci pořadatele 8. ročníku:  

Pavel Dohnal, předseda TJ 

Milada Dohnalová, místopředseda TJ a organizační pracovník 

Kontaktní tel. číslo +420 603 147 437, e-mail: tenis@jiskrabydzov.cz  

 

Novobydžovská amatérská tenisová liga byla založena v roce 2015 jako 1. ročník.  

 

1.2 Kromě pravidel zde popsaných se všechna tenisová utkání NB – ATL hrají podle celosvětově platných 

pravidel tenisu.  

1.3 Pořadatel vyhlašuje přesný termín zahájení NB – ATL a zajišťuje zpracování podaných přihlášek 

včetně informování všech přihlášených hráčů o okolnostech podstatných pro účast v NB– ATL.   

1.4 Pořadatel zajišťuje na svých webových stránkách aktualizace průběžných výsledků a dalších 

informací týkajících se NB – ATL.  

1.5 Pořadatel zajišťuje sestavení a zveřejnění konečných výsledků včetně slavnostního vyhlášení a 

předání věcných cen.  

1.6 Pořadatel má jako jediný právo rozhodovat sporné záležitosti týkající se NB – ATL, jestliže v souladu 

s těmito pravidly nedojde mezi hráči nebo mezi hráčem (hráči) a pořadatelem ke vzájemné dohodě.  

1.7 Jestliže hráč nebude respektovat a dodržovat tato pravidla nebo bude poškozovat dobré jméno 

pořadatele, má pořadatel právo hráče bez náhrady ze soutěže vyloučit.  

1.8 Pořadatel má právo rozhodnout o počtu účastníků NB – ATL.  

1.9 Na účast v NB – ATL nevzniká žádné osobě (hráči) právní nárok. 
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2. Přihláška a startovné 

2.1  Do NB – ATL se může přihlásit každý hráč, který v den uzavření závazné přihlášky dosáhl 18 let, 

není a nebude v průběhu NB – ATL registrovaným hráčem tenisového svazu, popřípadě 

registrovaným tenisovým závodním hráčem mistrovských soutěží kdekoli ve světě nebo 

profesionálním trenérem tenisu. 

2.2 Do NB – ATL se může přihlásit i hráč, který je registrován u tenisového svazu, ale není závodním 

hráčem minimálně 10 let. O jeho případném zařazení do NB – ATL rozhodne s konečnou platností 

pořadatel. Neplatí pro soutěže a ligy ČTS veteránů. 

2.3 Závazná přihláška je dostupná na stránkách pořadatele: www.sportujsjiskrou.cz.  

2.4 Podmínkou pro řádné přijetí hráče do NB – ATL je uzavření závazné přihlášky a zaplacení 

startovného, které musí být uhrazeno nejpozději do 15 dnů od potvrzení o zaregistrování závazné 

přihlášky. Pokud hráč v řádném termínu neuhradí startovné na účet pořadatele, nebude do NB – ATL 

zařazen.   

2.5 Startovné pro účast jednoho hráče v jedné ligové skupině NB – ATL (dvouhra) činí 1.000 Kč, 

startovné pro účast jedné dvojice v jedné ligové skupině NB – ATL (čtyřhra) činí 1.500 Kč.   

2.6 Startovné uhradí každý hráč bezhotovostním převodem na účet vedený u Banky Creditas a. s.,  

číslo účtu: 101406966/2250, variabilní symbol 372022 a do zprávy pro příjemce uvede své 

jméno a příjmení. 

2.7 Hráč, který bude dlouhodobě zdravotně nezpůsobilý či pracovně nepřítomen, oznámí neprodleně tuto 

skutečnost pořadateli a hráčům své ligy. 

2.8 Zaplacené startovné se nevrací. 

2.9 Pořadatel má právo rozhodnout o nepřijetí přihlášky, a to bez udání důvodu. 

3. Hrací systém 

3.1 Pořadatel vyhlašuje vždy přesný termín zahájení NB – ATL (předpokládaný je měsíc duben), a to 

především v závislosti na kvalitě a stavu antukových kurtů. Přesný termín oficiálního zahájení 

každého ročníku NB – ATL bude vždy včas zveřejněn na stránkách pořadatele. Termín ukončení NB – 

ATL je nejpozději k 30. 9. daného roku. Pořadatel má právo učinit v rozehrané sezóně případné 

změny v termínech. Předpokládané ukončení 8. ročníku: 14.9.2022 / slavnostní vyhlášení 

17.9.2022.  Přesný termín bude oznámen do 31.7.2022. 

3.2 NB – ATL se může skládat z několika lig dvouher a čtyřher podle výkonnostní úrovně hráčů (1. liga, 

2. liga, 3. liga, liga žen, liga čtyřher, atd.).  

3.3 Počet hráčů v jednotlivých ligách dvouher je stanoven minimálně na 12 hráčů. Počet dvojic 

v jednotlivých ligách čtyřher je stanoven minimálně na 10 dvojic. Počet hráčů v jednotlivých ligách 

může pořadatel změnit v závislosti na celkovém počtu přihlášených.  

3.4 O konečném zařazení přihlášených hráčů do jednotlivých lig rozhoduje pouze pořadatel. 

3.5 NB – ATL se hraje systémem „každý s každým“. Vítěz a druhý v konečném pořadí mají zajištěn 

postup do vyšší ligy, poslední dva pak sestupují do ligy nižší, pokud pořadatel nerozhodne jinak. 

Pokud hráč, kterému vzniklo právo postoupit do vyšší ligy, projeví zájem z důvodu svých menších 

tenisových kvalit zůstat ve stejné lize, bude mu to po dohodě s pořadatelem umožněno. Jeho právo 

postupu tak náleží hráči, který skončil v pořadí za ním.  



Novobydžovská amatérská tenisová liga (NB – ATL) 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Hlavní partneři: Obec Humburky a SK Humburky   3/10 
 

© Pavel a Milada Dohnalovi 

3.6 Pokud hráč (hráči) nebude pokračovat v dalším ročníku NB – ATL, bude systém postupujících a 

sestupujících upraven. Sestupujících bude méně.  

3.7 Všechna tenisová utkání se hrají na dva vítězné sety do šesti. Za stavu 6:6 se ve všech setech hraje 

zkrácená hra (tie-break).  

4. Utkání 

4.1 Všechna tenisová utkání NB – ATL se musí odehrát na antukových tenisových kurtech ve sportovním 

areálu SK Humburky. Hráč je povinen dodržovat pravidla slušného chování včetně svého vyjadřovaní 

po dobu celé soutěže.  

4.2 Na každé tenisové utkání jsou vyhrazeny maximálně 2 hodiny. Pokud hráči dohrají tenisové utkání v 

kratším čase než 2 hodiny, po úpravě kurtu hrably a po zametení kurt uvolní. Pokud hráči nestihnou 

v daném časovém úseku své tenisové utkání odehrát, mohou utkání dohrát okamžitě pouze v 

případě, nebudou-li již tenisové kurty zarezervovány – obsazeny jinými hráči. Po dohrání takovéhoto 

tenisového utkání musí pak hráči tenisový kurt po jeho úpravě neprodleně opustit. Případné 

pokračování nedohraného tenisového zápasu, který nebylo možno okamžitě dohrát, začíná vždy na 

celé gemy za stavu v čase, kdy bylo utkání přerušeno. V tomto případě hráči tuto skutečnost oznámí 

pořadateli přes e-mail, nebo formou SMS na tel. číslo: 603 147 437 a neprodleně si sjednají a 

zarezervují náhradní termín nejpozději však do 5 ti dnů pro dohrání tenisového zápasu, 

maximálně však na 1 hodinu. 

4.3 Hráč (hráči) nesmí zahájit tenisové utkání, pokud zjistí, že tenisové kurty jsou nezpůsobilé k hraní, a 

okamžitě tuto skutečnost oznámí pořadateli. V tomto případě si hráči musí dohodnout jiný termín a 

čas.  

4.4 Hráč si musí pro odehrání zápasu v příslušné ligové skupině NB – ATL nejprve předběžně dohodnout 

se soupeřem termín a čas utkání, poté si zarezervuje na dvě hodiny tenisový kurt v rezervačním 

systému. Pro všechny hráče je rezervace závazná, samovolné zrušení rezervace není možné a je 

pokutováno částkou 100 Kč. Zrušení rezervace je možné jen po dohodě hráče (hráčů) 

s pořadatelem, a to pouze z vážných důvodů. Pokud jsou všechny tenisové kurty na požadovaný 

termín již rezervovány, musí si hráči dohodnout jiný termín nebo čas. 

4.5 Pořadatel má právo zrušit platnou rezervaci, pokud zjistí, že tenisové kurty jsou nezpůsobilé k hraní a 

došlo by k jejich poškození. V tomto případě bude pořadatel informovat dotyčné hráče a ti si musí 

dohodnout jiný termín a čas.  

4.6 Každý hráč (hráči) musí odehrát do 31.7. minimálně 2/3 utkání (platí pro všechny ligy). Pokud 2/3 

tenisových utkání nevycházejí na celé číslo, zaokrouhlí se počet tenisových utkání vždy směrem 

nahoru. Pokud hráč (hráči) odehraje příslušný počet utkání tj. 2/3 do 31.7., pořadatel hráči (hráčům) 

ke konečnému výsledku přičte 3 body.  

4.7 Na všechna tenisová utkání musí mít hráči odpovídající tenisovou obuv a k dispozici minimálně čtyři 

kvalitní míče. V případě, že se hráči nedohodnou na kvalitě tenisových míčů, budou použity tenisové 

míče: DUNLOP FORT CLAY COURT nebo DUNLOP FORT ALL COURT. Oficiální tenisové míče je možné 

zakoupit během celé soutěže u pořadatele NB – ATL. 
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4.8 Hráč, který utkání vyhrál musí zaslat konečný výsledek tenisového utkání do 24 hodin po jeho 

odehrání, a to formou webového formuláře určeného pro odeslání výsledků nebo na e-mail: 

tenis@jiskrabydzov.cz (pouze pokud by webový formulář nebyl aktivní). Konečný výsledek bude 

zveřejněn v příslušné tabulce na webových stránkách pořadatele.  

 

5. Odložení utkání 

5.1 V případě odloženého tenisového utkání z důvodu nepřízně počasí si musí hráči nejpozději do 5 dnů 

domluvit a rezervovat jiný náhradní termín. 

5.2 V případě přerušení již rozehraného tenisového utkání z důvodu nepřízně počasí oznámí hráč (hráči) 

tuto skutečnost co nejdříve pořadateli na e-mail: tenis@jiskrabydzov.cz nebo formou SMS na tel. 

číslo 603 147 437. Hráči mají za povinnost si za takto přerušené utkání neprodleně dohodnout a 

rezervovat náhradní termín a utkání co nejdříve dohrát, nejpozději však do 5 dnů. Pokračování 

nedohraného tenisového utkání začíná vždy na celé gemy za stavu v době, kdy bylo utkání 

přerušeno. 

  

6. Počítání bodů, tabulka a vyhlášení výsledků 

6.1 Tenisové utkání s výsledkem 2:0 = vítěz 3 body / poražený 1 bod.              

Tenisové utkání s výsledkem 2:1 = vítěz 3 body / poražený 2 body.   

6.2 Při konečném sestavování tabulky je prvním rozhodujícím kritériem počet získaných bodů, při jejich 

rovnosti záleží nejprve na vzájemném zápase, pak následuje větší počet vyhraných setů a poté 

menší počet ztracených gamů. Dále rozhoduje minitabulka zápasů těchto hráčů.  

6.3 Po ukončení každého ročníku NB – ATL bude následovat slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění 

prvních tří hráčů ze všech soutěžních lig. Účast na slavnostním ukončení je pro všechny hráče 

povinností. Pokud se hráč, který se umístil na prvním až třetím místě, nedostaví na slavnostní 

vyhlášení, propadají ceny ve prospěch pořadatele, který je použije v příštím ročníku NB – ATL. 

Přesný termín slavnostního vyhlášení výsledků bude vždy včas zveřejněn na stránkách pořadatele. 

 

7. Kontumace utkání 

7.1 Pořadatel NB – ATL má jako jediný právo rozhodnout o kontumaci tenisového utkání.  

7.2 Tenisové utkání může být kontumováno 2:0 (6:0,6:0), jestliže se jeden z hráčů bez předchozí omluvy 

nedostaví do 15 minut po domluveném začátku k tenisovému utkání, a to ve prospěch hráče, který 

se na utkání řádně dostavil. Vítězný hráč (hráči) obdrží 3 body a kontumovaný hráč (hráči) 0 bodů.  

7.3 Aby kontumace mohla být uznána podle bodu 7.1, musí hráč, který se na utkání dostavil, neprodleně 

informovat o vzniklé situaci pořadatele NB – ATL, to samo o sobě však ještě není zárukou 

kontumace.  

7.4 Pokud hráč (hráči) bez řádné a pořadatelem uznané omluvy neodehraje v rezervovaných termínech 

svá tenisová utkání, může pořadatel rozhodnout o jejich dodatečné kontumaci (bod 4.6, 7.2).  
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8. Rozhodčí 

8.1 Ve všech utkáních je rozhodčím každý hráč na své polovině. Soupeř může vyjádřit svůj odlišný názor, 

popřípadě upozornit na otisk míčku (pokud to bude možné a prokazatelné), ale při neshodě mezi 

soupeři má konečné slovo hráč na své polovině.  

8.2 Pokud se soupeři (hráči) dohodnou, může být na jejich utkání přítomna třetí osoba jako rozhodčí. I 

tento rozhodčí má však pouze právo vyjádřit svůj odlišný názor, popřípadě upozornit na otisk míčku. 

Pokud s názorem rozhodčího hráč (hráči) nesouhlasí, platí bod 8.1. Pokud se hráči před utkáním 

dohodnou, že vždy rozhoduje názor rozhodčího, pak bod 8.1 neplatí.  

 

9. Závěrečná ujednání 

9.1 Všichni hráči NB – ATL si ve svých utkáních a ve všech záležitostech souvisejících s Novobydžovskou 

amatérskou tenisovou ligou vždy počínají v duchu fair play.  

9.2 Všichni hráči NB – ATL včetně osob je doprovázejících jsou povinni dodržovat v prostorách 

tenisových areálů provozní řád, dbát pokynů pořadatele a správce areálu, udržovat pořádek, čistotu 

a po odehrání tenisového utkání pečlivě upravit kurt. 

9.3 Tato pravidla jsou platná pro všechny hráče NB – ATL vždy v aktuálním znění a jsou veřejně 

dostupná na stránkách pořadatele. Pravidla mohou být průběžně upravována. V případě jejich 

úpravy budou všichni hráči na tyto úpravy upozorněni na webových stránkách pořadatele.  

9.4 Každý řádně zaregistrovaný hráč do NB – ATL potvrzuje a čestně prohlašuje, že se seznámil s těmito 

pravidly, souhlasí s nimi a zavazuje se k jejich dodržování. NB – ATL chce hrát dobrovolně, a pokud 

mu v tom nezabrání velmi závažné důvody, dokončí rozehraný ročník. Dále hráč (hráči) souhlasí se 

zveřejněním a umístěním svého jména, tel. čísla, e-mailu a svých fotografií na oficiálních stránkách 

pořadatele a pro potřeby NB – ATL. Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny v příloze těchto 

pravidel. 

9.5 Všichni hráči řádně přihlášení do NB – ATL startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost. 
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Zásady ochrany osobních údajů 

 

Správce osobních údajů: 
 
TJ Jiskra Nový Bydžov, z.s.  
IČ: 15062155  
se sídlem: U Plovárny 1419, 504 01 Nový Bydžov  
jednající prostřednictvím: Pavla Dohnala 
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. L 484 
(dále jen „Správce“) 
 
Kontaktní údaje správce osobních údajů: 

adresa pro doručování: U Plovárny 1419, 504 01 Nový Bydžov  
telefonní číslo: 603 147 437 
kontaktní e-mail: info@jiskrabydzov.cz 
 

Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují, jak Správce shromažďuje osobní údaje o hráčích 
a jak tyto údaje dále používá. Zásady jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 

 

1. Osobní údaje, které shromažďujeme 

1.1 Správce shromažďuje osobní údaje hráčů nebo-li subjektů údajů za účelem zařazení hráčů do 
Novobydžovské amatérské tenisové ligy (dále jen “NB–ATL”), komunikace s hráči, zajištění hladkého průběhu 
NB-ATL a vyhlášení výsledků. Správce zároveň zpracovává osobní údaje za účelem splnění zákonných 
povinností.    

 

2. Právní základ a účely zpracování Vašich osobních údajů 

2.1. Zařazení hráčů do NB-ATL  
Osobní údaje, které hráč poskytne Správci prostřednictvím elektronické přihlášky jsou zpracovávány za účelem 
plnění smlouvy, tedy za účelem zprostředkování účasti v NB-ATL. Dále může Správce tyto údaje zpracovávat za 
účelem splnění zákonných povinností, zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod. 

Za účelem zařezení hráčů do NB-ATL shromažďuje Správce tyto údaje: 

Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození) 

Kontaktní údaje (e-mailovou adresa, telefonní číslo, poštovní adresa) 

Údaje o dovednosti v tenisu 
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2.2 Plnění zákonných povinností v rámci účetní a daňové agendy  

Správce zpracovává osobní údaje nutné k vedení účetní a daňové agendy, a to po dobu, která je stanovena 
platnými právními předpisy.  

Za tímto účelem Správce shromažďuje tyto údaje: 

Identifikační údaje (jméno, příjmení) 

Údaje o platbě 

 

2.3 Registrace na webových stránkách www.sportujsjiskrou.cz  

Správce za účelem rezervace tenisových kurtů vytváří přihlášeným hráčům uživatelské profily v rezervačním 
systému. Registrace je učiněna na základě právního základu smlouvy (zprostředkování účasti v NB-ATL).  

Za tímto účelem shromažďuje Správce tyto údaje: 

Přihlašovací údaje (přihlašovací email, heslo) 

Rezervační systém je volně přístupný k nahlédnutí i neregistrovaným návštěvníkům webových stránek 
www.sportujsjiskrou.cz, v rozsahu jména, příjmení a termínu tenisového zápasu hráče NB-ATL. 

 

2.4. Komunikace s tazatelem 

V případě, že tazatel kontaktuje Správce pomocí e-mailové adresy uvedené na internetových stránkách 
www.sportujsjiskrou.cz , zpracovává Správce tyto údaje za účelem zodpovězení  tazatelova dotazu.  

Za tímto účelem jsou zpracovávány tyto údaje: 

Identifikační údaje (jméno, příjmení) 

Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) 

 

2.5. Dokumentace tenisových utkání a vyhlášení výsledků 

Správce pro evidenci své činnosti pořizuje fotografickou anebo audiovizuální dokumentaci z tenisových utkání a 
vyhlášení výsledků, kdy dochází ke zpracovávání fotek nebo audiovizuálního záznamu hráčů a jiných osob, které 
jsou neadresného charakteru. V případě, že nechcete být těmito prostředky zaznamenán/a, kontaktujte Správce 
a ten Vás z těchto prostředků vyloučí. 

 

3. Uchovávání dat 

3.1. Osobní údaje poskytnuté v přihlášce do NB-ATL jsou Správcem shromažďovány pouze po dobu nezbytnou 
pro splnění smlouvy a splnění zákonných povinností.  
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4. Práva hráče v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Pokud si přejete uplatnit některé z níže uvedených práv, kontaktujte nás s Vaší odůvodněnou žádostí 
prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů. 

4.1 Právo na přístup k osobním údajům 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě Vaší žádosti právo na poskytnutí informací a na 
poskytnutí kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů. 

4.2 Právo na opravu 

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracováváme jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, 
kontaktujte nás a my je opravíme. 

4.3 Právo na omezení zpracování 

Máte právo na omezení zpracování pokud: 

• osobní údaje, které zpracováváme jsou nepřesné, 

• zpracování je nezákonné, 

• osobní údaje již nejsou potřeba, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku, 

• jste podal/a námitku proti zpracování. 

Po dobu omezení budou Vaše osobní údaje u nás pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace 
bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací. O 
případném ukončení omezení budete informováni. 

4.4 Právo na výmaz 

Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné k zajištění stanoveného účelu, nebo je splněna některá z dalších 
podmínek dle GDPR, na Vaši žádost tyto osobní údaje vymažeme. V některých případech je však Vaše právo 
omezeno. Například osobní údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných povinností nelze vymazat 
před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt. Nebo v případě osobních údajů souvisejících s 
poskytováním služeb nelze tyto vymazat před uplynutím lhůt k případnému uplatnění souvisejících nároků 
(náhrada škody atd.). 

4.5 Právo podat námitku 

Proti zpracování založeném na základě oprávněného zájmu můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost 
námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktu. 

4.6 Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování 

Automatizované rozhodování včetně profilování v rámci naší činnosti nevyužíváme. 
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4.7 Právo podat stížnost k dozorovému orgánu 

Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte možnost se obrátit na příslušný 
dozorový orgán:  

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Česká republika 

5. Kontaktní informace 

V případě jakýchkoli dotazů nebo pokud si přejete se na nás obrátit v souvislosti s některým ze svých práv 
můžete využít některý z následujících kontaktů: 

• Email: info@jiskrabydzov.cz 

• Pošta: U Plovárny 1419, 504 01 Nový Bydžov 

 

6. Správa a zpracování osobních údajů 

6.1. Předávání osobních údajů 

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a maximálním bezpečí. Pro zajištění kvalitních služeb však využíváme 
služeb našich partnerů v oblasti hostingových služeb (provoz webových stránek), cloudových služeb (uložení 
dat), správy rezervačního systému, komunikačních služeb (email) a účetních služeb. Naši partneři mohou mít v 
souvislosti s poskytováním služeb přístup k některým Vašim osobním údajům, avšak pouze v nezbytném rozsahu. 

V zákonem předvídaných případech můžeme být povinni předat některé údaje orgánům státní správy zejména 
na úseku finanční správy. 

Ochrana osobních údajů je pro Správce velmi důležitá, a proto jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní 
údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě 
neautomatizovaným způsobem. 

 

V případě jakýkoliv dotazů neváhejte Správce kontaktovat. 

 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1.2.2019 

 


