
                 2. ročník Hylvátské tenisové ligy   

                           zpravodaj č. 1 - 2003 

                                     Ústí nad Orlicí 14. 6. 2003                                      Zpracoval: David Polák 

                                                                                                                                                david.uo@seznam.cz 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------sponzoři------------------------------------------------------------------------------- 
Stánek U ADAMA 

  noviny, cigarety, drogerie 

          603 731 226 

Firma HELP T. Teplý 

             zemní práce 

             777 226 330 

  Donát Václav 

         bytový textil 

          777 124 551 

Hostinec U tří mostů 

    restaurace, terasa, salónek 

             605 158 139 

 Břetislav Hudec 

       obklady, dlažba 

         602 209 201 

tělovýchovná jednota 

   Sokol Hylváty 

Blažek Vlastimil 

   žvýkačky, cukrovinky 

           608 114 507      

  Bowling Radava 

  bowling, tenis, restaurace 

            465 529 477-9 

 

 

 Přestože jsem se po loňských zkušenostech zařekl, že s pořádáním ligy končím, nakonec jsem se podle 

známého přísloví, nikdy neříkej nikdy, nechal ukecat. Vzhledem k nejasnostem a sporům ohledně letošního 

ročníku jsem na to přistoupil až po schůzi většiny zakládajících členů, na které se projednaly veškeré nejasnosti. 

Z časových důvodů došlo k rozšíření ligy pouze o dva hráče. Jedním je Miroslav Kučera a druhým Pavel 

Kapoun. Hráče Tomáše Teplého nahradil Vlastimil Blažek. Dále došlo k úpravě a rozšíření pravidel a vytvoření 

komise, která bude rozhodovat ve sporných věcech. Za členy komise byli zvoleni David Polák, Jiří Miler a 

Miroslav Kučera. V případě sporu hráčů z komise je v komisi nahradí Ladislav Jedlička a Václav Donát. Tolik 

k závěrům schůze a nyní již předkládám pravidla. 

   

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. Zápasy se odehrají míčky zn. Wilson zakoupenými pořadatelem. 

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 18. 9. 2003 

6. Výsledky zápasů je nutno neprodleně oznámit do St. U ADAMA, SMS na tel. 603/731 226 nebo na email 

david.uo@seznam.cz. 

7. Za vyhraný zápas je jeden bod za prohraný žádný.  

8. V případě rovnosti bodů pouze u dvou hráčů rozhoduje o pořadí v tabulce vzájemný zápas. V případě rovnosti 

bodů u více hráčů rozhoduje za  

a: rozdíl mezi obdrženými a dosaženými gemy 

  b: počet dosažených gamů 

  c: počet obdržených gamů 

8. V případě, že se hráč nedostaví na domluvený zápas do 15 minut po sjednaném čase bez omluvy, dostane 

v prvním případě výstrahu. Bude-li se incident opakovat, započítá se kontumační výsledek a to 6:0 6:0. 

9. V případě, že hráč z jakéhokoliv důvodu soutěž nedokončí, budou všechny jeho doposud odehrané zápasy 

anulovány. 

 

STARTOVNÍ LISTINA: 

1. Blažek Vlastimil 608/114 507 blazek.vlastimil@seznam.cz 

2. Polák David  603/731 226 david.uo@seznam.cz 

3. Kapoun Martin 605/821 062 martin.uo@tiscali.cz  

4. Stejskal Pavel  605/158 139 pajjas@seznam.cz  

5. Jedlička Ladislav 605/161 877 

6. Wohner Tomáš 608/184 979 tomas.wohner@pak.izscr.cz 

7. Donát Václav  777/124 551 vaclav.donat@worldonline.cz 

8. Adámek Petr  603/194 063 adahyl@seznam.cz  

9. Kulhavý Jaroslav 602/143 180 

10. Miler Jiří  606/165 949 jirí.miler@worldonline.cz  

11. Kapoun Petr  737/231 124 kapoun.petr@tiscali.cz 

12. Franz Zdeněk  606/555 674 

13. Chládek Zdeněk 736/219 305 

14. Cihlář Pavel   602/187 127 cihlarp@avx.cz  

15. Svojanovský Martin 605/124 720 

16. Kapoun Pavel 605/908 265 pav.kap@seznam.cz 

17. Kučera Miroslav 605/933 201 kucera@opr.pce.cdrail.cz 

  

V případě jakýchkoli nejasností nebo chyb v zápise se obracejte na vedení ligy. 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. Nakonec připomenutí pro ty co 

ještě nemají zaplacené startovné, aby tak neprodleně učinili. Startovné je 150 Kč.  
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