
 

PROPOZICE HAVLÍČKOBRODSKÉ TENISOVÉ LIGY 
Aktualizováno k 14. 4. 2020 
 
POŘADATEL: TK Havlíčkův Brod, z. s. 
 
SOUTĚŽ: Jednotlivci (16 let a více) 
 
TERMÍN LIGY: 

13. 1. – 26. 6. 2020 
1. Turnus: 13. 1. – 9. 2. 
2. Turnus: 10. 2. – 8. 3. 
3. Turnus: 9. 3. – 4. 4.  3. Turnus: 1. 5. – 31. 5. 
4. Turnus: 20. 4. – 17. 5.   4. Turnus: 1. 6. – 30. 6.  
5. Turnus: 18. 5. – 14. 6. 
Vyhlášení výsledků a raut: 26. 6. 2020 

 
REGISTRACE: Na recepci Tenisového klubu (osobně, telefonicky nebo  
e-mailem) 
 
STARTOVNÉ:  
Zimní sezóna:  550–700 Kč / turnus (podle počtu hráčů ve skupině) 
Letní sezóna:  100 Kč / turnus (pro držitele letní permanentky)  

325-400 Kč / turnus (pro ostatní hráče, podle počtu 
hráčů ve skupině) 

 
 
ODMĚNY: 

Pohár a věcné odměny za 1., 2. a 3. místo v celkovém žebříčku 
Diplom za účast 
Společný raut pro všechny hráče 

 
PRAVIDLA: 

1. Hráči budou rozděleni do skupin po 4-6 hráčích podle výkonosti. Prvotní 
rozřazení do skupin určí pořadatel. V průběhu konání ligy se mohou noví 
hráči zapojit vždy na začátku nového turnusu. 

2. Před každým turnusem vytvoří pořadatel úvodní rozpis zápasů a 
provede rezervaci v on-line rezervačním systému (na účet jednoho ze 
dvou hráčů). Případné změny si hráči vyřizují sami, a to buď v on-line 
rezervačním systému nebo na recepci TK (osobně nebo telefonicky). 



 

Rozpis zápasů a výsledky budou zveřejněny na webových stránkách 
pořadatele. 

3. V každé skupině hraje každý s každým. Zápas se hraje 60 minut (v čase je 
zahrnuta rozehrávka a úklid kurtu). V rámci hodiny se hraje na 
maximální počet gamů. Vítězství v zápase určuje nejprve počet 
vyhraných setů, poté rozdíl v gamech. Při stavu 6:4, 0:5 získává bod hráč, 
který vyhrál set. Při stavu 6:3, 4:6 získává bod hráč, který vyhrál 10 gamů. 
Při nerozhodném stavu (např. 5:5) získávají oba hráči půl bodu. Ze stavu 
6:6 se hraje tie-break. 

4. Pořadí ve skupině se určuje takto: 1. nejvyšší počet bodů (výher), 2. větší 
rozdíl všech gamů, 3. vzájemný zápas, 4. los. 

5. Pořadí prvních třech hráčů v lize se určí takto: 1. nejvyšší počet bodů 
(výher) v první skupině, 2. vzájemné skóre (počet vítězství, větší rozdíl 
všech gamů). 

6. Po odehraném turnusu postupuje hráč, který se umístil na prvním místě, 
do skupiny o úroveň výše. Hráč, který se umístil na posledním místě, 
sestupuje o úroveň níže. 

7. Výsledek zápasu zapisuje vítěz na flipchart umístěný na kurtech nebo 
v zázemí klubu. 

8. Pokud se hráč z domluveného zápasu omluví, pokusí se oba hráči najít 
nový termín. Všechny zápasy je nutné dohrát do posledního dne 
turnusu. 

9. Pokud se hráč bez omluvy nedostaví k zápasu, ten se skrečuje a bod si 
připíše přítomný hráč. 

10. Na kurtech se hraje podle pravidel ČTS (Pravidla tenisu). 


