
Pravidla LTL 2017 

 
 
Tenisová liga se skládá ze dvou skupin. 
Liga se hraje systémem „každý s každým“,  vítěz a druhý v konečném pořadí mají zajištěn 
postup do vyšší ligy, poslední dva hráči sestupují do ligy nižší. 
 
Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety do šesti. 
Za stavu 6 : 6 se ve všech setech hraje zkrácená hra (tie-break) do sedmi s rozdílem dvou 
bodů. Pokud není rozdíl dva body, hraje se, dokud tohoto rozdílu jeden z hráčů nedosáhne.Den 
a čas uskutečnění utkání dohodnou oba soupeři v jakémkoli termínu od 29.5. 2016. Termíny 
dohodnutých zápasů, sdělte jednomu ze správců ligy telefonicky nebo emailem, alespoň 1 den 
dopředu, výsledky odehraných zápasů zapíše jeden z hráču do příhodného řádku nad tabulkou 
na tenisovém kurtu a sdělí je jednomu ze správců, telelefonicky nebo sms. Kalendář rezervací 
tenisového kurtu v Loukově naleznete v odkazu na stránkách obce Loukov nebo na dotaz u 
správců ligy.  Ceny pronájmu kurtu dle aktuálního ceníku TK Loukov (viz nástěnka) 
 
Zápasy: 
Den a čas uskutečnění utkání dohodnou oba soupeři na kterýkoli den během 14 dnů, které 
byly pro jejich utkání určeny rozlosováním (celkem 7 kol ve 14denních intervalech).  
Domácí hráč je iniciátorem dohody o dni, čase a místě sehrání utkání. Domácím hráčem 
každého jednotlivého utkání je hráč uvedený na prvním místě rozlosování. Po dohodě obou 
hráčů na termínu pro dané kolo, sdělí jej jednomu ze správců ligy. Neodehrané zápasy bude 
možné odehrát v formou turnaje 1.7, 29.7 a 29.8 (popřídě dle dohody hráčů)  
Pokud se bez omluvy jeden z hráčů do 15min smluveného termínu utkání nedostaví, je utkání 
kontumováno poměrem 2:0 (S) ve prospěch hráče zúčastněného. 
 
Počítání bodů a tabulka: 
Za každý vyhraný set v utkání si hráči připisují po jednom bodu. Když hráč vyhraje poměrem 
setů 2:0 získává navíc třetí bod. Pokud hráč vyhraje poměrem setů 2:0, připisuje si tedy 
celkem tři body a poražený hráč nezískává bod žádný. Pokud hráč vyhraje poměrem setů 2:1, 
připisuje si celkem dva body a poražený hráč získává za vyhraný set jeden bod. 
Při konečném sestavování tabulky je prvním rozhodujícím kritériem pro hodnocení počet 
získaných bodů, při jejich rovnosti záleží nejprve na vzájemném zápase, dále na celkovém skóre 
setů a nakonec na celkovém skóre prohraných gamů. Při počítání skóre se nejprve bere v potaz 
rozdíl a poté podíl (hráč s větším rozdílem, případně podílem skóre je na tom vždy lépe). 
 
Startovné 400,- Kč (prosíme o zaplacení jednomu ze správců ligy nebo na účet 195108002/0300 
se zprávou LTL2017 nejpozději do 14.6.2017, děkujeme) 
 
Po odehrání všech zápasů budete všichni informováni o termínu GRILOVAČKY, kde budou 
vyhlášeny výsledky, předány ceny, atd. 
 
Kontakt na správce ligy  - Marek Mikulík  - 731 504 886 -  marek188@post.cz 
                                        - Zdeněk Hruška  - 604 644 369 - zdenek.hruska@email.cz 
                                        - Kateřina Vališ   - 724 347 662 -  katkavalis@seznam.cz 
 
Přejeme hodně tenisových zážitků a štěstí ve hře v duchu fair play  
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