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4. ročník Hylvátské tenisové ligy 
 

Zpravodaj číslo 1 – 2005 
 

         Ústí nad Orlicí 20. 4. 2005 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Úvodem zpravodaje bych chtěl pozdravit všechny účastníky ligy, zvláště pak Davida Poláka, 

který organizačně zajišťoval předchozí tři ročníky. Všichni věříme, že po roční pauze „na 

zotavenou“ se příští rok opět vrátí na „své“ místo a spraví vše, co se nám letos podaří zkazit. 
 

První číslo zpravodaje bude již tradičně obsahovat informace o lize, pravidla a startovní 

listinu.  

Dne 10. 4. 2005 proběhla porada členů tenisového oddílu, jenž měla jeden hlavní cíl, a to 

stanovení hracího řádu pro rok 2005. Většina hráčů se shodla na nutnosti snížit počet zápasů 

pro letošní rok, hlavně z důvodu větší časové zátěže, dané mimo jiné i výstavbou nového 

sociálního zázemí na kurtech. Výsledkem je nový herní systém, kde hráči budou dle výsledků 

z roku 2004 zařazeni do dvou základních skupin. Z každé skupiny postoupí první čtyři a 

lepší z pátého místa do finálové skupiny a druzí čtyři a horší z pátého místa do skupiny o 

umístění. Tímto opatřením snížíme počet odehraných zápasů z loňských 15-16 na 12-13. 

Nasazení do jednotlivých skupin bude provedeno dle výsledků ligy 2004, viz dole. 
 

Dovolte mi dále přivítat dva „navrátilce“ Tomáše Teplého a Pavla Stejskala a nového člena 

naší ligy Petra Kopečka. Zároveň oznamuji, že se letos rozhodli nezúčastnit hráči Miroslav 

Kučera a Petr Kapoun. Takže pro tento rok nás bude 18. Seznam je níže. 
 

Co se osvědčí, nemá se měnit, takže pravidla hry zůstávají skoro stejná. Přesto žádám 

všechny účastníky soutěže o jejich prostudování. 
 

1. Startovné je 500Kč splatné do 1. 6. 2005. Z této částky je 300Kč záloha, která bude 

vrácena po absolvování soutěže. Startovné vybírá Vašek Donát. 

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 nebudou schopni se dohodnout 

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

1. 6. 2005 do 15. 9. 2005.  

6. Do 7. 8. 2005 je nutné mít odehrány všechny zápasy základní skupiny. Z každé skupiny 

postoupí první čtyři a lepší z pátého místa do finálové skupiny a druzí čtyři a horší z pátého 

místa do skupiny o umístění. 

7. Při odstoupení hráče budou všechny jeho výsledky anulovány a všem jeho spoluhráčům ve 

skupině se započítá kontumační výsledek 6:0, 6:0.   

8. Výsledky zápasů je nutno hned po zápase zapsat do knihy, nebo oznámit Janu Jetmarovi, 

který bude aktualizovat tabulku. 

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

10. 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 gamů 

  c: počet dosažených gamů 

11. 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. 

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

odehrané zápasy anulovány. 
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13. V případě sporu hráčů rozhodne komise. Komisi tvoří hráči Jetmar, Miler, Adámek. 

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

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

tipy odevzdávejte Janu Jetmarovi.  
 

Vyhodnocení soutěže spolu s turnajem čtyřher proběhne 17. 9. 2005 na tenisových kurtech. 
 

V úvodním čísle zpravodaje nemůžu zapomenout na sponzory. V tuto chvíli nemám jejich 

seznam k dispozici, přesto jim děkuji a slibuji, že je uveřejním hned v dalším čísle 

zpravodaje. 
 

Doufám, že jsem na nic důležitého nezapomněl. Všem účastníkům přeji hodně sportovních 

úspěchů a příjemných zážitků z již čtvrtého ročníku ligy.  
 

Sportu Zdar a Tenisu Zvlášť  

 

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  724/031983 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. Tomáš Teplý  777/226330 help@ustinadorlici.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. Stejskal Pavel  736/541957 pajjas@seznam.cz  

18. Kopeček Petr  604/785202 kecepok@seznam.cz  

 
 

NASAZENÍ DO ZÁKLADNÍCH SKUPIN: 

Skupina A Skupina B 

Jetmar Jan Donát Václav 

Jedlička Ladislav Cihlář Pavel 

Kapoun Pavel Chládek Zdeněk 

Polák David Svojanovský Martin 

Adámek Petr Wohner Tomáš 

Kapoun Martin Miler Jiří 

Blažek Vlastimil Mlynář Josef 

Kulhavý Jaroslav Kopeček Petr 

Stejskal Pavel Teplý Tomáš 
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