Pravidla Havlovické tenisové ligy
Termín jarní ligy: 22. 3. – 22. 6. 2014

Termín podzimní ligy: 9. 8. – 9. 11. 2014
1. Základní ustanovení
1.1 Pořadatelem „Havlovická Tenisová liga “ je TJ Sokol Havlovice, o.s, IČO: 13586424,
DIČ:CZ13586424 .
Zástupci pořadatele:
Leoš Klaban, Jičín, Tylova 1082, tel. číslo: 731 295 831,e-mail: leontynk@centrum.cz
Jaroslav Balcar, Havlovice 154, tel. číslo: 777 005 790, e-mail : j.bekur@tiscali.cz.
Havlovická tenisová liga byla založena v roce 2005.
1.2 Kromě specifických pravidel popsaných v těchto pravidlech se všechna tenisová utkání
Havlovické tenisové ligy hrají podle celosvětově platných pravidel tenisu.
1.3 Pořadatel vyhlašuje termíny začátků a ukončení jednotlivých lig a lig čtyřher (viz bod
3.1.) , (u všech jednotlivých lig se zpravidla jedná o shodný termín), zajišťuje zpracování
podaných přihlášek a informování všech přihlášených hráčů o okolnostech podstatných pro
účast v „Havlovické tenisové lize“.
1.4 Pořadatel zajišťuje pravidelné aktualizace a zveřejnění průběžných výsledků a dalších
informací týkající se Havlovické tenisové ligy na svých webových stránkách„
http://www.havlovice.cz/sokol/index.htm (vlevo odkaz Tenis)“.
Stejně tak zajišťuje sestavení a zveřejnění konečných výsledků včetně slavnostního vyhlášení
a předání věcných cen.
1.5 Pořadatel má jako jediný právo rozhodovat sporné záležitosti týkající se „Havlovické
tenisové ligy “, jestliže v souladu s těmito pravidly nedojde mezi hráči, nebo mezi hráčem
(hráči) a pořadatelem ke vzájemné dohodě.
1.6 Jestliže byla porušena tato pravidla, má pořadatel právo s ohledem na závažnost porušení
těchto stanov, bez náhrady vyloučit hráče (hráči), který je porušil.
1.7 Pořadatel má právo rozhodnout o počtu účastníků „Havlovické tenisové ligy“.
1.8 Na účast v „Havlovické tenisové lize “ nevzniká žádné osobě (hráči) právní nárok.

2. Přihláška a startovné
2.1 Do „Podzimní Havlovické tenisové ligy “ se může přihlásit nejpozději však do 7.8.2014
každý hráč (hráči), který v den podání přihlášky není a nebude v průběhu Havlovické tenisové
ligy registrovaným hráčem závodních soutěží kdekoli ve světě, nebo profesionálním trenérem
tenisu. Přihlášku podává hráč formou e-mailu, osobního kontaktu nebo zavoláním na adresu
pořadatele. Spolu přihlášením na sebe uvede kontakt (e-mail a telefon), který bude k dispozici
všem účastníkům příslušné „Havlovické tenisové ligy“.
2.2 Podmínkou pro řádné přijetí hráčů do lig je zaplacení startovného, které musí být
uhrazeno nejpozději do 14 dní od zveřejnění přihlášených hráčů a příslušných částek pro
zaplacení startovného na oficiálních stránkách pořadatele, jinak hráč bude ze soutěže vyřazen.
2.3 Startovné pro všechny Havlovické tenisové ligy jednotlivců činí (60 Kč vč. DPH x počet
soupeřů v lize (max 9 hráčů) + 100 Kč vč. DPH (poplatek za hráče).
2.4 Startovné v Havlovické tenisové lize čtyřher činí (120 Kč vč. DPH x počet soupeřů v lize
(max 9 dvojic) + 200 Kč vč. DPH (poplatek za dvojici).
Havlovická tenisová liga čtyřher se uskuteční pouze v případě přihlášení minimálně 4 dvojic!
2.5 Startovné hráč (hráči) buď doručí na adresu pořadatele, Jaroslav Balcar, Havlovice 154 ,
nebo převede danou finanční částku na účet vedený u ČSOB č.ú: 166512532/0300 a do
zprávy pro příjemce uvede heslo "Tenis", své jméno a příjmení.
2.6 Pokud hráč (hráči) odehrají a to pouze z vážných zdravotních důvodů méně jak 2 tenisová
utkání, pak jim pořadatel vrátí 50% z částky, kterou hráč (hráči) zaplatily. Hráč (hráči)však
musí pořadateli předložit potvrzení od lékaře o dlouhodobé pracovní neschopnosti či úrazu, ze
které bude vyplývat, že hráč není zdravotně způsobilí pro pokračování v tenisové lize.
2.7 Zaplacené startovné se nevrací až na jedinou výjimku, která je popsána (viz bod 2.6).
2.8 Hráč (hráči), který bude dlouhodobě zdravotně nezpůsobilý či pracovně nepřítomen,
oznámí neprodleně tuto skutečnost pořadateli.
2.9 Pořadatel má právo rozhodnout o nepřijetí přihlášky (viz bod 1.8,2.1), a to bez udání
důvodu.

3. Hrací systém
3.1 Pořadatel vyhlašuje Havlovickou tenisovou ligu 2 krát ročně a to zpravidla v termínech
Jaro (březen-červen) a Podzim (červenec – říjen). Přesný začátek a ukončení tenisových lig
určuje vždy pořadatel, který má právo učinit v rozehrané sezóně případné změny v termínech.
3.2 „Havlovická tenisová liga“ se může skládat z několika lig jednotlivců a čtyřher podle
výkonnostní úrovně hráčů (1. liga, 2. liga, 3. liga, liga žen, liga čtyřher, atd.).
3.3 Počet hráčů v jednotlivých ligách je stanoven maximálně na 10 lidí. Počet hráčů
v jednotlivých ligách může pořadatel změnit v závislosti na celkovém počtu přihlášených.
3.4 Jestliže se do dalšího ročníku přihlásí větší počet nových hráčů, může být založena nová
tenisová liga.
3.5 Každá tenisová liga se hraje systémem „každý s každým. Vítěz a druhý v konečném
pořadí mají zajištěn postup do vyšší ligy, poslední dva pak sestupují do ligy nižší. Pokud hráč,
kterému vzniklo právo postoupit do vyšší ligy projeví zájem z důvodu svých menších
tenisových kvalit zůstat ve stejné lize, bude mu to po dohodě s pořadatelem umožněno. Jeho
právo postupu tak náleží hráči, který skončil v pořadí za ním.
3.6 Pokud hráč (hráči) nebudou pokračovat v dalším ročníku „Havlovické tenisové ligy“ bude
systém postupujících a sestupujících upraven. Sestupujících bude míň.
3.7 O tom kdo bude účastníkem jednotlivých soutěží, může ve výjimečných případech a v
zájmu Havlovické tenisové ligy rozhodnout pouze pořadatel. Závisí to mimo jiné na tom, kdo
(hráč jaké výkonnostní úrovně) se do ligy nově přihlásí, nebo naopak v lize nepokračuje. Toto
pravidlo nebude nikdy uplatněno na úkor práva postupujících z nižší ligy.
3.8 Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety do šesti. Za stavu 6 : 6 se ve všech setech
hraje zkrácená hra (tie-break).

4. Utkání
4.1 Všechna utkání „Havlovických tenisových lig“ se musí odehrát na tenisových kurtech TJ
Sokol Havlovice.
4.2 V ceně startovného je započítán 2 hodinový čas na každé tenisové utkání.
Pokud hráči dohrají tenisové utkání v kratším čase, než 2 hodiny mohou využít zbytek času na
tenisovém kurtu dle jejich uvážení.
Pokud hráči nestihnou v daném časovém úseku zápas odehrát, mohou utkání dohrát okamžitě
pouze v případě, že po těchto jejich 2 hodinách nebudou oba tenisové kurty obsazeny jinými
hráči. Po dohrání takového to tenisového utkání musí pak hráči tenisový kurt neprodleně
opustit. Pokračování nedohraného tenisového zápasu začíná vždy na celé gemy za stavu
v době, kdy bylo utkání přerušeno. V ostatním případě si hráči sjednají náhradní termín pro
dohrání tenisového zápasu a ten jim bude taktéž poskytnut bezplatně, maximálně však na 1
hodinu.
4.3 Hráč (hráči) si musí pro odehrání zápasu „Havlovické tenisové ligy“ nejprve předběžně
dohodnout se soupeřem termín a čas utkání a až pak si zarezervují na dvě hodiny tenisový
kurt u správce areálu pana Miloslava Toholy a to zavoláním na tel. číslo: 737 141 504. Pokud
jsou oba tenisové kurty obsazeny, musí si hráči dohodnout jiný termín nebo čas.
4.4 Aby se minimalizoval počet nedohraných utkání, či větší počet utkání v posledním měsíci,
musí každý hráč (hráči) odehrát v prvních dvou celých hracích měsících „Havlovické tenisové
lize“ minimálně 2/3 utkání (platí i pro ligu čtyřher) pokud je v jeho tenisové lize 6 a více
hráčů. Pokud 2/3 tenisových utkání nevychází na celé číslo, zaokrouhlí se zápasy směrem
nahoru.(např. 2,5:2,75 = 3).
Pokud hráč (hráči) neodehraje z neopodstatněných důvodů příslušný počet utkání v prvních
dvou celých měsících může mu pořadatel z konečných výsledků odečíst 3 body!
4.5 Na všechny zápasy musí mít hráči k dispozici vždy minimálně tři míče, které splňují
kvalitní podmínky pro sehrání tenisového utkání.
4.6 Vítězný hráč (hráči) musí zaslat výsledek utkání do 2 dnů po jeho odehrání formou SMS
na číslo 777 971 887 nebo případně na e-mail:mirek.hruska@volny.cz. Výsledek bude
maximálně do 5 dní zveřejněn v příslušné tabulce na webových stránkách pořadatele.
4.7 Delší nepřítomnosti hlaste formou SMS na číslo 777 971 887 nebo na email:mirek.hruska@volny.cz, který je zveřejní na webových stránkách pořadatele Havlovické
tenisové ligy.

5. Odložení utkání
5.1 V případě odložení utkání z důvodu nepřízně počasí si musí hráči do týdne domluvit jiný
náhradní termín. Stejně tak při přerušení utkání z důvodu nepřízně počasí. Přerušení utkání z
důvodu nepřízně počasí musí být hned ohlášeno správci sportovního areálu, aby Vám mohl
zajistit potřebný počet hodin na dohrání tenisového utkání (max. 2 hodiny). Pokračování
nedohraného tenisového zápasu začíná vždy na celé gemy za stavu v době, kdy bylo utkání
přerušeno.

6. Počítání bodů, tabulka a vyhlášení výsledků
6.1 Za každý vyhraný set v utkání si hráč (hráči) připisuje 1 bod. Za vyhrané utkání pak další
2 body. Za prohraný zápas si hráč (hráči) připíše 1 bod.
6.2 Při konečném sestavování tabulky je prvním rozhodujícím kritériem počet získaných
bodů, při jejich rovnosti záleží nejprve na vzájemném zápase, větší počet vyhraných setů.
Dále následuje minitabulka v případě shody 3 a více hráčů.
6.3 Po každém ukončení Havlovické tenisové ligy bude následovat v termínu, který vyhlásí
pořadatel slavnostní vyhlášení výsledků. V každé Havlovické tenisové lize obdrží první 3
hráči věcné ceny. Pokud se první 3 hráči z jednotlivých lig nedostaví bez řádného omluvení
na slavnostní vyhlášení, propadají ceny ve prospěch pořadatele, který je použije na ceny
v příštím ročníku Havlovické tenisové ligy. Vítězný hráč z jednotlivých lig navíc obdrží
putovní pohár.

7. Kontumace utkání
7.1 Pořadatel Havlovické tenisové ligy má jako jediný právo určit kontumace utkání.
7.2 Utkání může být kontumováno 2:0(6:0,6:0), jestliže se jeden z hráčů bez předchozí
omluvy nedostaví do 15 minut po domluveném začátku tenisového utkání a to ve prospěch
hráče, který se na utkání řádně dostaví. Vítězný hráč (hráči) obdrží 4 body a kontumovaný
hráč (hráči) 0 bodů.
7.3 Aby kontumace mohla být uznána podle bodu 7.1, musí hráč, který se na utkání dostavil,
neprodleně informovat o vzniklé situaci pořadatele „Havlovické tenisové ligy“. To samo o
sobě však ještě není zárukou kontumace.
7.4 O dalších případech kdy mohou být utkání kontumovaná rozhoduje pouze pořadatel
„Havlovické tenisové ligy“. Zejména nebudou-li všechna utkání dohraná. V tomto případě
bude pořadatel zjišťovat u příslušných hráčů skutečnosti k neodehrání tenisového zápasu a
rozhodne o konečné kontumaci utkání.
7.5 Pokud hráč vlivem bodu (7.2) nebo (7.4) neodehraje příslušné tenisové utkání může
požádat pořadatele po skončení Havlovické tenisové ligy o vystavení voucheru na 1hodinu
tenisu, který ve své lize neodehrál nebo neodehrané utkání si hráči mohou bezplatně dohrát
po skončení ligy bez nároků na změnu bodů ve skončené tenisové lize.
Pouze pořadatel má konečné právo určit, zda hráči (hráčům) vzniknul nárok na bezplatnou
hodinu tenisu.

8. Rozhodčí
8.1 Ve všech utkáních je rozhodčím každý hráč na své polovině. 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.
8.2 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 8.1. Pokud se hráči před utkáním dohodnou, že platí
názor rozhodčího, neplatí bod 8.1.

9. Závěrečná ujednání
9.1 Všichni hráči „Havlovické tenisové ligy“ si ve všech jejích utkáních a ve všech
záležitostech souvisejících s „Havlovickou tenisovou ligou“ počínají v duchu Fair Play.
9.2 Tato pravidla jsou platná pro všechny hráče "Havlovické tenisové ligy" vždy v aktuálním
znění a jsou veřejně dostupná na stránkách pořadatele. Mohou být průběžně upravována. V
případě jejich úpravy budou všichni hráči na tyto úpravy upozorněni na webových stránkách
pořadatele.
9.3 Každý z hráčů tím, že se přihlásí a zaplatí startovné do, „Havlovické tenisové ligy“
potvrzuje a čestně prohlašuje, že se seznámil s těmito pravidly, souhlasí s nimi a zavazuje se
k jejich dodržování. „Havlovickou tenisovou ligu“ chce hrát dobrovolně, a pokud mu v tom
nezabrání velmi závažné důvody dokončí rozehraný ročník. Dále hráč (hráči) souhlasí se
zveřejněním a umístěním svého jména, tel. čísla (e-mail) a svých fotografií na oficiálních
stránkách pořadatele.

