
                  

                3. ročník Hylvátské tenisové ligy   

                        Zpravodaj číslo 1 - 2004 
 

                                     Ústí nad Orlicí 11. 5. 2004                                      Zpracoval: David Polák 

                                                                                                                                                david.uo@seznam.cz 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Úvodem zpravodaje bych chtěl pozdravit všechny staré i nové účastníky ligy. Úvodní 

číslo zpravodaje bude již tradičně obsahovat informace o lize, pravidla a startovní listinu. Dne 

20. 4. 2004 proběhla schůze členů tenisového oddílu, kde došlo k přijetí dvou nových hráčů 

do ligy a to Jana Jetmara a Josefa Mlynáře. Zároveň se rozhodli nezúčastnit tohoto ročníku 

hráči Zdeněk Franz a Pavel Stejskal a tak zůstává počet hráčů na sedmnácti. Další program 

schůze se týkal drobných změn pravidel. Tyto pravidla uvádím níže. Žádám proto všechny 

účastníky soutěže o jejich prostudování aby se potom necítili ukřivděně. 

   

1. Startovné je 500Kč splatné do 1. 6. 2004. Z této částky je 300Kč záloha, která bude vrácena 

po absolvování soutěže. 

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

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

4. Při zápase je zakázáno používat mobilní telefon. 

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

na termínu, oznámí tuto skutečnost na vedení soutěže a to jim určí termín. Soutěž trvá od 

1. 6. 2004 do 15. 9. 2004.  

6. Do 31. 7. 2004 je nutné mít odehráno minimálně 8 zápasů, jinak hrozí vyloučení ze 

soutěže. 

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

nebo na email david.uo@seznam.cz. 

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

9. 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 obdržených gemů 

  c:počet dosažených gemů 

10. 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. 

11. V případě, že hráč z jakéhokoliv důvodu soutěž nedokončí, budou všechny jeho doposud 

odehrané zápasy anulovány. 

12. V případě sporu hráčů rozhodne komise. Komisi tvoří hráči Polák, Miler, Kučera. 

V případě sporu hráče z komise je nahradí hráči Jedlička a Donát. 

 

 V případě jakýchkoli nejasností nebo chyb v zápise se obracejte na vedení ligy. Letos 

je opět vyhlášena tipovací soutěž. Určuje se pořadí na prvním až pátém místě. Soutěže se 

může zúčastnit každý hráč a zároveň může svůj tip odevzdat i jeho manželka, milenka či 

přítelkyně. Svoje tipy odevzdávejte spolu se startovným nebo posílejte emailem. 

Vyhodnocení soutěže spolu s turnajem čtyřher proběhne 18. 9. 2004 na tenisových kurtech. 

 

 V úvodním čísle zpravodaje nemůžu zapomenout na sponzory. Díky těmto 

mecenášům je pro nás daleko jednodušší takovouto soutěž uspořádat. Všechny dosud známé 

sponzory letošního ročníku uveřejním za startovní listinou. Nadále budou uveřejňovány 

v každém čísle zpravodaje. Doufám, že jsem na nic důležitého nezapomněl. Jestli ano tak se 

omlouvám a uveřejním to příště. Všech účastníkům přeji hodně sportovních úspěchů a 

příjemných zážitků z již třetího ročníku ligy. 
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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. Jetmar Jan   605/925 382 jetmar.jan@tiscali.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 kulhavy.jaroslav@seznam.cz 

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

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

12. Mlynář Josef  737/445 554 

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 
 

 

 

 

-----------------------------------------------SPONZOŘI--------------------------------------------------- 

 

 

tělovýchovná jednota SOKOL HYLVÁTY 

 

BOWLING RADAVA – bowling, ten. hala, restaurace 

 

STAVONA spol. s r.o. - plastová okna 

 

BŘETISLAV HUDEC – zednické práce 

 

FIRMA HELP Tomáš Teplý – zemní práce 

 

STÁNEK U ADAMA – noviny, cigarety, drogerie 

 

DONÁT VÁCLAV – bytový textil 

 

BLAŽEK VLASTIMIL – žvýkačky, cukrovinky 
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