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Úvodem zpravodaje zdravím účastníky Hylvátské tenisové ligy a všechny příznivce 
tenisu. Letos proběhne již 15. ročník. Hrát se bude systémem každý s každým v jedné 
skupině. Počet účastníků je 9. 
 

Pravidla hry jsou následující: 
 

1. Startovné je 500Kč splatné do 28. 05. 2016. 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 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 29. 05. 2016 do 04. 09. 2016 (datum může být ještě upraveno). 
7. Výsledky zápasů je nutno hned po zápase zapsat do sešitu, ideálně oznámit emailem či 

formou SMS zpracovateli výsledků (David Polák). 
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 skrečování rozehraného zápasu se do tabulky započítají všechny odehrané 
gamy odstoupivšího hráče a plný počet gamů za vítězné sety pro druhého hráče. 

12. V případě, že hráč soutěž nedokončí, budou všechny jeho doposud odehrané zápasy 
anulovány. 

13. V případě výjimek či sporu hráčů rozhodne rozhodčí komise. Komisi tvoří hráči Mlynář, 
Jedlička, Polák. V případě sporu hráče z komise je nahradí hráči Kapoun Ma. a Donát Vá. 

 
Vyhodnocení soutěže proběhne společně s turnajem čtyřher 8. září 2016 na tenisových 
kurtech. 
 
Všem účastníkům přeji hodně sportovních úspěchů a příjemných zážitků. 
  
Účastníci Hylvátské tenisové ligy 2016: 
Donát Václav    Kapoun Pavel 
Hamerník Radek   Kopeček Petr 
Jedlička Ladislav   Polák David 
Mlynář Josef    Šafář Jiří 
Kapoun Martin 
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