
1. ročník Hylvátské tenisové ligy 
 

Zpravodaj č. 1 

 Jsem rád, že se nám podařilo zorganizovat takovou soutěž, která bude 

určitě zajímavým zpestřením letní sezóny pro všechny zúčastněné. Celkem se 

přihlásilo 14 hráčů, což si myslím, že je dostatečný počet s ohledem na 

atraktivitu i náročnost soutěže. Krátce k pravidlům: 

 

1. Každý zápas se hraje na dva vítězné sety. Set se musí vyhrát o dva gemy. 

2. Zápas se hraje bez rozhodčích. Je to vždy na hráčích aby se domluvili. 

3. Výběr míčku je také dohodě mezi hráči. 

4. Při zápase je zakázáno používat mobilní telefon. 

5. Hráči si domlouvají zápasy mezi sebou sami. V případě, že nebudou schopni 

se dohodnout na termínu, oznámí tuto skutečnost na vedení soutěže a to jim určí 

termín. Všechny zápasy je nutno odehrát do 14. 9. 2002. 

6. Výsledky zápasů je nutno neprodleně oznámit do St. U ADAMA, SMS na tel. 

0603/731 226 nebo na email david.uo@seznam.cz. 

7. Za vyhraný zápas je jeden bod za prohraný žádný. V případě rovnosti bodů 

rozhoduje o pořadí v tabulce za 

a: rozdíl mezi obdrženými a dosaženými gemy 

  b:počet dosažených gamů 

  c:počet obdržených gamů 

  d:vzájemný zápas 

 

STARTOVNÍ LISTINA: 

1. Teplý Tomáš  0777/226 330 help@ustinadorlici.cz  

2. Polák David  0603/731 226 david.uo@seznam.cz. 

3. Kapoun Martin  0605/821 062 martin.uo@tiscali.cz  

4. Stejskal Pavel  0605/158 139 pajjas@seznam.cz  

5. Jedlička Ladislav 0605/161 877 

6. Wohner Tomáš  0608/184 979 

7. Donát Václav  0777/124 551 

8. Adámek Petr  0603/194 063 

9. Kulhavý Jaroslav 0602/143 180 

10. Miler Jiří  0606/165 949 jirí.miler@worldonline.cz  

11. Kapoun Petr  0606/268 943 

12. Franc Zdeněk 

13. Chládek Zdeněk 0465/527590 

14. Kučera Miroslav 
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Chybějící údaje budou v nejbližší době doplněny. Buď v dalším 

zpravodaji nebo formou SMS. V případě jakýchkoli nejasností nebo chyb 

v zápise se obracejte na vedení ligy tj. generální ředitel Tomáš Teplý a výkonný 

ředitel David Polák. V případě, že někdo vlastní emailovou adresu, kterou nemá 

zapsanou ve startovní listině prosím o její nahlášení. Zlepší se tím vaše 

informovanost a sníží náklady na distribuci zpravodaje. Děkuji za pochopení.  

 

Nezbývá mi než Vám popřát hodně sportovních zážitků a úspěšnou 

zahajovací sezónu. 

 

       Zpracoval: David Polák   


