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Úvodem zpravodaje zdravím účastníky Hylvátské tenisové ligy a všechny příznivce tenisu.  

Letos proběhne již 6. ročník. 
 

Tenisovou sezonu jsme zahájili tradičním turnajem jednotlivců, uspořádaným díky 

příznivému jarnímu počasí již 12. května 2007. Turnaje se zúčastnilo 14 hráců. Zápasy byly 

natolik vyrovnané, že se celý tenisový program protáhl až do tmy. Bohužel se nepodařilo 

odehrát oba finálové zápasy a tak máme letos dva „Hylvátské Rakeťáky“. O první místo se 

podělili Ladislav Jedlička a Pavel Kapoun. Na „bedně“ je doplnili na třetím místě Martin 

Svojanovský a David Polák. 
 

Ale zpět k lize. Letos budeme opět hrát systémem každý s každým v jedné skupině. Do ligy 

letos po loňské absenci vrátil Zdeněk Chládek a také Petr Kapoun, vítejte zpět! Tímto se počet 

hráčů uzavřel na 16. Kompletní startovní listina je uvedena níže. 
 

Pravidla hry jsou nepatrně upravena, proto žádám všechny účastníky soutěže o jejich 

prostudování. 
 

1. Startovné je 500Kč, bylo splatné ke 12. 5. 2007. Z této částky je 300Kč záloha, která 

bude vrácena po absolvování soutěže. Startovné vybírá Václav Donát. 

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

3. Zápas se hraje bez rozhodčích. Je 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 rozhodčí komisi soutěže a ta jim určí 

termín. 

6. Soutěž trvá od 12. 5. 2007 do 12. 9. 2007. Výjimky budou řešeny rozhodčí komisí. 

7. Výsledky zápasů je nutno hned po zápase zapsat do sešitu, nebo oznámit Vaškovi 

Donátovi, který bude aktualizovat tabulku. 

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 nejdříve rozdíl mezi 

obdrženými a dosaženými gamy, poté počet obdržených gamů a nakonec počet 

dosažených gamů. 

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 soutěž nedokončí, budou všechny jeho doposud odehrané zápasy 

anulovány. 

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

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

Vyhodnocení soutěže proběhne společně s turnajem čtyřher 15. 9. 2007 na tenisových 

kurtech. 
 

Všem účastníkům přeji hodně sportovních úspěchů a příjemných zážitků z již šestého ročníku 

ligy.  

Sportu Zdar a Tenisu Zvlášť  

 



 

Startovní listina: 

Adámek Petr Chládek Zdeněk Kapoun Petr Polák David 

Blažek Vlastimil Jedlička Ladislav Kopeček Petr Svojanovský Martin 

Cihlář Pavel  Kapoun Martin Miler Jiří Teplý Tomáš  

Donát Václav Kapoun Pavel Mlynář Josef Wohner Tomáš 
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Děkujeme sponzorům 6. ročníku Hylvátské tenisové ligy


