
                                   Pravidla  

                        Meteorské amatérské tenisové ligy    

Motto 

Nezáleží na tom, jak hrajete. Hrajeme pro zábavu, proto se od všech hráčů očekává jednání fair-play, 

pohodový a vstřícný přístup. Základním pravidlem je vlastní iniciativa a zájem účastníků odehrát co 

nejvíce utkání. Soutěž je založena na zásadách sportovního gentlemanství a čestném jednání 

zúčastněných. 

Základní popis 

Hrát může každý nezávodní hráč nebo hráčka.  

Termínem ligy je vždy herní sezóna na kurtech Meteoru v kalendářním roce. 

Hráči si zápasy organizují sami a všechna utkání probíhají na základě výzvy, kdy níže postavený hráč 

vyzývá hráče výše postaveného. 

Poplatky 

Členové oddílu Meteor žádné startovné ani jiné poplatky za účast v lize neplatí. 

Nečlenové jsou povinni vždy na začátku každého ročníku ligy uhradit startovné ve výši 200,- Kč.  

Úvodní pořadí a vstup nových hráčů a hráček do soutěže 

Úvodní žebříček byl sestaven na základě turnaje konaného v sezoně r. 2014.  

Hráč(ka), který(á) do soutěže vstoupí v jejím průběhu, se zařazuje na konec aktuálního žebříčku. Před 

vstupem do MTL musí nový hráč(ka) vyplnit přihlašovací kartu. 

Herní pravidla  

1) Utkání se hraje na 1 set, tak aby se utkání stihlo do hodiny. Při stavu 6:6 hrajeme tie-break do 7 

bodů s konečným rozdílem dvou bodů. 

2) Hráči hrají s vlastními míči. Pokud se před zahájením utkání nedohodnou na jejich kvalitě je 

povinností vyzyvatele dodat míče nové. 

3) Pokud se zahájené utkání nemůže dohrát např. z časových důvodů (zápas byl zahájen se 

zpožděním) nebo z důvodů špatného počasí, musí se celé opakovat. Dohrávka v jiném termínu není 

přípustná. 

4) Pokud utkání nemůže být dohráno z důvodu na straně některého z hráčů (např. časových nebo 

zdravotních), znamená to vítězství 6 : S (skreč) pro hráče, který může ve hře pokračovat. 

5) Pokud se hráč bez omluvy nedostaví k domluvenému zápasu, znamená to vítězství 6:S (skreč) pro 

hráče připraveného zápas odehrát. 

6) Pokud se hráč z domluveného zápasu předem omluví, hráči si pro odehrání zápasu zvolí nový – 

náhradní termín. Hráč, který se k zápasu nedostaví ani v dohodnutém náhradním termínu (k 

omluvě není přihlíženo) „prohrál“ a vítězství 6:S (skreč) připadá hráči, který byl v náhradním 

termínu připraven zápas odehrát. 

7) Pokud hráči pro odehrání zápasu žádný termín nenaleznou, připadá vítězství 6:S pro hráče, který 

byl ve snaze o nalezení termínu zápasu prokazatelně a opakovaně aktivnější a v předpokládaném 

termínu zápasu byl k dispozici. 



8) Pokud je hráč(ka) delší dobu pasivní může být z MTL vyloučen(a) nebo sesazen(a) na konec 

žebříčku.  

Pravidla vyzývání, žebříček a jeho změny 

Hráč(ka) v žebříčku může k zápasu vyzvat pouze hráče(ku), který(á) je v žebříčku nad ním maximálně o 

dvě místa ! 

Na nástěnce MTL je vyvěšen žebříček hráčů a hráček a vyzývání musí být s ním v souladu.  

Na základě herních výsledků hráči(ky) na žebříčku klesají nebo stoupají. 

Povinností hráčů je o utkání provést zápis do „ Knihy zápasů“. 

Pokud tento zápis nebude proveden, nemůže být zápas uznán a jeho výsledky zohledněny. 

„příklad“ 
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 hráč (ka) D 
 hráč (ka) E hráč D může vyzvat pouze 

  
hráče C nebo B.  

   

   Pokud hráč D vyzve hráče C a vyhraje, vzájemně si na žebříčku prohodí pořadí.  

V kalendářním měsíci může hráč D s hráčem C odehrát pouze jeden zápas MTL ! 

Pokud hráč D vyzve hráče B a vyhraje, postoupí na jeho místo. Hráč B o jednu pozici sestoupí a hráč C 

klesne na původní pozici hráče D.  

V kalendářním měsíci může hráč D s hráčem B odehrát pouze jeden zápas MTL ! 

Pokud hráč D prohraje, pořadí zůstane nezměněno. 

 

 

Aktualizaci žebříčku provádí průběžně p. Miloš Ligač. 

Za organizaci ligy přeje pěkné tenisové zážitky 

                                                                          Miloš Ligač, tel.: 605 86 88 77, email: m.ligac@volny.cz 

 

Aktualizovaná pravidla platná od 31. 3. 2015. 


