Pravidla Amatérské tenisové ligy TK ROJA Příbram jednotlivců 2019

1. Základní ustanovení
1.1 Pořadatelem „amatérské tenisové ligy TK ROJA Příbram z. s.“ (dále jen tenisové ligy) je
TK ROJA Příbram, z.s., Brodská 133 Příbram VIII, 261 01. (dále jen „pořadatel“) „tenisová liga“ byla založena
1.6. 2017 jako soutěž amatérů v tenise.
1.2 Kromě specifik popsaných v těchto pravidlech se všechna tenisová utkání tenisové ligy řídí podle
celosvětově platných pravidel tenisu.
1.3 Pořadatel vyhlašuje termíny začátků a ukončení jednotlivých lig (viz bod 3.1) tenisové ligy (u všech
jednotlivých lig se zpravidla jedná o shodný termín), zajišťuje zpracování podaných přihlášek do tenisové
ligy, rozlosování a informování všech přihlášených hráčů o okolnostech podstatných pro účast v tenisové lize.
1.4 Pořadatel zajišťuje pravidelné sestavování průběžného pořadí jednotlivých skupin tenisové ligy a také
sestavování aktuálního žebříčku všech účastníků tenisové ligy podle zápisů z jednotlivých utkání. Pořadatel
zajišťuje zveřejnění těchto výsledků tak, aby byly dostupné pro všechny účastníky tenisové ligy, stejně tak
zajišťuje sestavení a zveřejnění konečných výsledků a jejich slavnostní vyhlášení.
1.5 Tenisová liga může při uzavření smlouvy s reklamním partnerem změnit svůj název, a to zejména
připojením názvu partnera před název ligy. Smlouvy o reklamním partnerství mezi tenisovou ligou a
reklamními partnery může jako jediný uzavírat pořadatel.
1.6 Pořadatel má jako jediný právo rozhodovat sporné záležitosti týkající se tenisové ligy, jestliže v souladu s
těmito pravidly nedojde mezi hráči, nebo mezi hráčem (hráči) a pořadatelem ke vzájemné dohodě.
1.7 Jestliže byla porušena tato Pravidla tenisové ligy, má pořadatel právo s ohledem na závažnost jejich
porušení, bez náhrady vyloučit z tenisové ligy hráče (účastníka), který je porušil. To platí také v případě
poškozování dobrého jména případných reklamních partnerů tenisové ligy.
1.8 Pořadatel má právo rozhodnout o počtu účastníků tenisové ligy“.
1.9 Na účast v tenisové lize nevzniká žádné osobě (hráči) právní nárok.

2. Přihláška a startovné
2.1 Do tenisové ligy se může přihlásit do dne začátku nového ročníku každý hráč. Přihlášku podává hráč
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písemně na e-mailovém kontaktu pořadatele nebo telefonicky u pořadatele. Podmínkou pro přijetí hráče do
tenisové ligy je zaplacení startovného. Startovné hráč buď doručí na adresu pořadatele, nebo převede na
účet TK Roja Příbram z. s. 115-4897200207/0100, do zprávy pro příjemce uvede JMÉNO, PŘÍJMENÍ –
ATL2019
2.2 Startovné do tenisové ligy TK Roja Příbram je pro členy TK Roja 1.200,-Kč, pro nečleny TK Roja 1.500,-Kč
V ceně startovného je zahrnuto:
- pronájem kurtu na všechna soutěžní utkání
- zapůjčení míčů na zápasy
- hodnotné ceny pro nejlepší hráče
- náklady spojené s organizací tenisové ligy
2.3 Startovné do tenisové ligy TK ROJA Příbram z. s. uhradí každý hráč nejdéle před prvním zápasem.
2.4 Jako potvrzení přijetí hráče k účasti v tenisové lize obdrží před startem ligy od pořadatele každý hráč
seznam soupeřů společně s kontakty na ně, případně internetový přístup (heslo) ke stažení těchto kontaktů.
Pořadatel má právo rozhodnout o nepřijetí přihlášky (viz bod 1.9.), a to bez udání důvodu.
2.5 Příjem PŘIHLÁŠKY PRO ROČNÍK 2019 – je do 5.5.2019
2.6. Předpokládaný termín ATL 2019 – 6.5.2019 - 30.9.2019

3. Hrací systém
3.1 Tenisová liga se může skládat z několika skupin. (1. skupina, 2. skupina atd.).
3.2 Počet hráčů v jednotlivých ligách pro každý aktuální ročník určuje pořadatel.
3.3 Jestliže se do dalšího ročníku přihlásí větší počet nových hráčů, může být založena nová skupina s vyšším
pořadovým číslem. Pořadatel může rozhodnout o založení nové skupiny i s jiným počtem hráčů, než je v
ostatních ligách.
3.4 Dle uvážení pořadatele a na základě jeho rozhodnutí může být nově vzniklé skupině přiřazeno i nižší
pořadové číslo, než by mělo následovat, a to ze jména na základě vyšší výkonnosti nově přihlášených hráčů,
v porovnání s hráči ve skupině s nejvyšším pořadovým číslem.
3.5 Liga se hraje systémem „každý s každým. Po skupinové části ligy postupují nejlepší hráči z každé skupiny
do vyřazovací části hrané systémem pavouku (boje o umístění). Nepostupující hráči (5. v pořadí a horší) se
utkají v zápasech o konečné umístění. Počet postupujících bude určen dle počtu hráčů ve skupině.
3.6 O tom, kdo bude účastníkem jednotlivých soutěží, může v zájmu tenisové ligy rozhodnout pořadatel.
Závisí to mimo jiné na tom, kdo (hráč jaké výkonnostní úrovně) se do ligy nově přihlásí, nebo naopak v lize
nepokračuje.
3.7 Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety do šesti.
3.8 Za stavu 6:6 se ve všech setech hraje zkrácená hra (tie-break) do sedmi s rozdílem dvou bodů. Pokud
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není rozdíl dva body, hraje se, dokud tohoto rozdílu jeden z hráčů nedosáhne.

4. Utkání
4.1 Den a čas uskutečnění utkání si dohodnou oba soupeři na kterýkoli den během termínu, který byl pro
jejich utkání v daném kole určen rozlosováním.
4.2 Domácím hráčem každého jednotlivého utkání je hráč uvedený v rozlosování na prvním místě.
4.3 Domácí hráč zajišťuje pro sehrání utkání tenisový dvorec v areálu TK ROJA Příbram.
4.4 Po každém utkání musí být výsledek utkání oznámen písemně e-mailem na adresu pořadatele, zasláním
SMS nebo osobně v areálu TK Roja, aby byla zajištěna co nejrychlejší aktualizace výsledků. Výsledek utkání
musí být odeslán nejpozději 48 hodin po ukončení utkání.

5. Počítání bodů a tabulka
5.1 Za každý vyhraný zápas si hráč připisuje 2 body. Poražený hráč získává jeden bod.
5.2 Při konečném sestavování tabulky je prvním rozhodujícím kritériem pro hodnocení počet získaných
bodů, při jejich rovnosti záleží nejprve na celkovém skóre setů, dále na vzájemném zápase, 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).

6. Kontumace utkání
6.1 Utkání může být kontumováno 2:0, jestliže se jeden z hráčů bez předchozí omluvy nedostaví na předem
domluvené utkání, a to ve prospěch hráče, který se na utkání řádně dostaví.
6.2 Aby kontumace mohla být uznána podle bodu 6.1., musí hráč, který se na utkání dostavil, neprodleně
informovat o vzniklé situaci pořadatele. To samo o sobě však ještě není zárukou kontumace.
6.3 O dalších případech, kdy může být utkání kontumováno, rozhoduje pořadatel tenisové ligy. Zejména
může být kontumováno v neprospěch domácího hráče, jestliže nebude v řádném termínu odeslán výsledek
utkání (viz. bod 4.4).

7. Rozhodčí
7.1 Ve všech utkáních je rozhodčím každý hráč na své polovině kurtu. Soupeř může upozornit na jiný názor
nebo na otisk míčku (pokud to lze), ale při neshodě mezi soupeři má konečné slovo hráč na své polovině
kurtu.
7.2 Pokud se soupeři dohodnou, může být na jejich utkání přítomna třetí osoba jako rozhodčí. I tento
rozhodčí má však pouze právo upozornit na svůj (jiný) názor. Pokud s názorem rozhodčího hráč(i) nesouhlasí,
platí bod 7.1.

8. Závěrečná ujednání
8.1 Všichni hráči tenisové ligy si ve všech jejích utkáních a ve všech záležitostech souvisejících s tenisovou
ligou počínají v duchu fair play.
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8.2 Tato pravidla jsou platná pro všechny hráče (účastníky) tenisové ligy vždy v aktuálním znění a jsou
veřejně dostupná. Mohou být průběžně upravována. V případě jejich úpravy budou všichni hráči na tyto
úpravy upozorněni na webových stránkách www.tkroja.cz nebo jiným zveřejněním.
8.3 Každý z hráčů přihlášením do tenisové ligy potvrzuje a čestně prohlašuje, že se seznámil s těmito
pravidly, souhlasí s nimi, zavazuje se k jejich dodržování, tenisovou ligu chce hrát dobrovolně, a pokud mu v
tom nezabrání velmi závažné důvody, dokončí rozehraný ročník. Dále přihlášením do tenisové ligy hráč
potvrzuje, že bude v rámci tenisové ligy loajální k případným reklamním partnerům ligy a nebude úmyslně
poškozovat jejich dobré jméno.
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