
Pravidla tenisové ligy Dolní Počernice 
Od 1.5.2021 vstupují v platnost tato nová pravidla. 

 

1. Obecná pravidla 

Ročník ligy začíná 1. května a končí koncem srpna daného roku. Ročník je následně vyhodnocen na 

konci letní sezony. 

Hrací měsíc je vždy od prvního dne měsíce do posledního dne měsíce následujícího včetně. 

Hráči jsou rozděleni do skupin po pěti hráčích. Dle potřeby může být ve skupině o jednoho hráče více 

nebo méně. 

Každý hrací měsíc odehraje hráč určený počet zápasů své skupiny dle tabulky. 

V tabulce jsou hráči umístěni v pořadí dle celkového umístění v lize. 

Hráči si domlouvají zápasy samostatně s povinností níže umístěného hráče kontaktovat hráče nad 

sebou. 

Jednotlivé zápasy se hrají na jeden set, za stavu 6 : 6  tie-break, dle platných tenisových pravidel. 

Hraje se s míči SODOPO / do vyčerpání zásob /. Vydá Květa 

Ten kdo prohrál nahlásí výsledek zapasu na recepci u Květy, nebo SMS / 724 410 088 / 

Do dalšího hracího měsíce jsou hráči rozděleni dle postupového klíče. 

Noví hráči, kteří se přihlásí do ligy v průběhu ročníku, jsou zařazeni do poslední skupiny, pokud 

nepožádají o divokou kartu. Přihlásit se je možné i v průběhu hracího měsíce, nejpozději však do 

druhého hracího dne. 

 

3. Postupový klíč 

Podle výsledku zápasu obdrží hráč: 

Za výhru – 2 body do tabulky 

Za odehraný zápas 1 bod do tabulky 

 

Skreč - 0 bodů do tabulky 

Bodování 1.skupina vyhrané body krát 2  - 2,3,4 atd. skupina vždy o 0,1 méně. 

Body za odehrané zápasy v hracím měsíci se sčítají a dle jejich počtu je dáno umístění hráče za hrací 

měsíc. Pokud dojde ke shodě bodů více hráčů, rozhoduje o určení pořadí hráčů: 

Výsledek vzájemného utkání 

Skóre gamu 

Počet odehraných zápasů hracího měsíce 



Los 

První dva hráči postupují, třetí zůstává, další dva sestupují. 

V případě šesti nebo čtyř hráčů jsou pro další měsíc hráči rozděleni do skupin po pěti (je-li to možné) 

a postupový klíč je upraven tak, aby alespoň jeden hráč postupoval a jeden hráč zůstal ve skupině. 

 

4. Skreč 

Hráč má právo požadovat skreč: 

Nedostaví-li se protihráč na již dohodnutý zápas 

Protihráč ignoruje snahu o dojednání zápasu 

Protihráč přeruší již rozehraný zápas 

Protihráč sám nahlásí skreč 

 

5. Finance 

Startovné - 200 Kč na sezonu 

 

6. Závěrem 

Všichni účastníci ligy jsou povinni dodržovat pravidla tenisu a hrací řád tenisu SODOPO. Ligy se 

mohou zúčastnit jen členi TO SODOPO. 


