PRAVIDLA LIBŇATOVSKÉ TENISOVÉ LIGY
Kurt:
Hraje se na antukovém hřišti v Libňatově. Klíče od kurtu jsou k dispozici na obecním úřadě,
u Jar. Tomeše, Jar. Picha, J. Kadaníka, u M. Dostála.
Pokud je kurt suchý, je nutné jej před započetím hry pokropit. Hráči jsou po skončení zápasu
povinni zamést a uklidit kurt.
Na kurt je zakázán vstup v obuvi, která může poškodit povrch (např. boty se špunty, treková
obuv)!

Termíny:
Hráči si domlouvají termíny a časy utkání sami (sms, telefon, e-mail, diskuze na webu obce).
Pokud vyzvaný hráč neakceptuje termín vyzývatele, musí do týdne nabídnout termín jiný.
Pokud do týdne vyzvaný hráč nenabídne jiný termín nebo se např. z důvodu dočasné
indispozice (nemoc, dovolená apod.) neomluví, může vyzývatel navrhnout vedoucímu ligy
kontumaci zápasu (telefon, e-mail s popsáním důvodů).
Pro účely rezervace kurtu byla na adrese google.cz zřízena e-mailová schránka
sokoltenis@gmail.com (heslo k e-mailu bude sděleno). Zde je třeba zvolený termín
zaznamenat do kalendáře, aby ostatní hráči měli přehled o volných termínech na kurtu (návod
viz web obce).

Pravidla:
Hraje se bez rozhodčího, každý s každým.
Muži
Podle výsledků prvního ročníku bylo zařazeno do 1. ligy mužů prvních deset hráčů dle
dosažených bodů. Ostatní hráči a hráči nově přihlášení automaticky hrají 2. ligu. Po skončení
sezóny sestupují z 1. ligy 2 hráči s nejnižším počtem bodů, volná místa v 1. lize automaticky
nahrazují hráči z 2. ligy s nejvyšším počtem bodů.
Bodování:
Hraje se na 2 vítězné sety, za každý vyhraný set jsou 2 body, za odehraný zápas bez
vyhraného setu 1 bod.
První hráč, který vyhraje šest her vyhrává i danou sadu, pokud vede nad soupeřem rozdílem
dvou her (např. 6:4 nebo 7:5). Pokud je dosažen stav 6:6, bude hrán tie-break.
V případě, že je dosaženo stavu 1:1 na sety, hraje se tzv. velký tie-break. Třetí set vyhrává
hráč, který první dosáhne 10 bodů, pokud vede nad soupeřem rozdílem dvou bodů (např.
10:8, 11:9).
Počítání:
Standardní hra je počítána následovně, s tím že skóre podávajícího se uvádí první:
Bez bodů - "nula"
První bod - "15"
Druhý bod - "30"

Třetí bod - "40"
Čtvrtý bod - "hra"
Získají-li oba hráči po třech bodech, je stav označován za "shodu". Po "shodě" má hráč, který
vyhraje další bod "výhodu".
Pokud ten samý hráč získá i další bod, pak tento hráč vyhrává "hru"; pokud další bod vyhraje
opačný hráč, pak je stav opět "shoda".
Hráč musí vyhrát dva body za sebou jdoucí po "shodě", aby vyhrál "hru".
Tie-break
V průběhu tie-breaku jsou body uváděny jako "nula","1", "2", "3" atd. První hráč, který získá
sedm bodů vyhrává "hru" a "sadu“-set, pokud vede nad soupeřem rozdílem dvou bodů.
Pokud je to třeba, tie-break pokračuje dokud není tohoto rozdílu dosaženo.
Hráč, který je na řadě s podáním podává první bod tie-breaku. Následující dva body podává
soupeř.
Poté každý hráč podává střídavě dva body za sebou až do konce tie-breaku.
Hráč, který podával první v tie-breaku bude jako první přijímat podání v první hře následující
sady.

Výsledky:
Výsledky se hlásí na web obce do diskuze. Tabulka s výsledky bude průběžně aktualizována.
Hráči by měli odehrát své zápasy do 31. 8. 2011 (s ohledem na počasí co nejdříve)!
Všichni hráči, kteří budou mít po skončení sezóny odehráno více jak 80 % všech zápasů
budou zařazeni do slosování o zajímavou věcnou cenu!!!

Stížnosti a návrhy
- řeší vedoucí ligy Jan Kadaník

