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-  Je to dlouhodobá žeb�í�ková sout�ž v tenisové dvouh�e jednotlivc��
-   Po�adatelem  Rainman Open Ligy  ( dále jen ,, ROL „) je Pechát  Michal,                           

tel: 724 848 526, al-Mi.agency@seznam.cz ve spolupráci s Tenisovým klubem 

Kazn�jov.  

 -   Krom� specifických pravidel popsaných v t�chto stanovách se všechna tenisová 

utkání  ROL  hrají podle platných pravidel tenisu, 

 viz http://www.cztenis.cz/docs/pravidla_tenisu.pdf 

 -   Po�adatel má právo rozhodnout o po�tu ú�astník� ROL. 

 -   Na ú�ast v ROL nevzniká žádné osob� (hrá�i) právní nárok. 

 -  �Sout�ž je pouze pro ty, kte�í jsou držiteli práva ke h�e na kurtech TKK – tj. 

�lenové, sponzo�i �i �ekatelé na �lenství, všichni se spln�nými povinnostmi. 

 -   Podmínkou pro p�ijetí hrá�e do ligy je zaplacení startovného, které je nevratné.  

   Startovné hrá� doru�í na adresu po�adatele sou�asn� s vypln�nou p�ihláškou. 

 -  Jako potvrzení p�ijetí hrá�e k ú�asti v  ROL  obdrží od po�adatele každý hrá� 

seznam soupe�� spole�n� s kontakty na n�. Po�adatel má právo rozhodnout o 

nep�ijetí p�ihlášky, a to bez udání d�vodu.  

 -   Start  ROL  je kv�ten 2018 až do sundání sítí (cca. �íjen 2018). 

 -   Startovné je 250,- K� ( každý hrá� ROL dostane jedny mí�e z aktuální klubové 

nabídky). 

 -   ROL se hraje systémem „každý s každým“ jednokolov�, v p�ípad� malého po�tu 

dvoukolov� 

 -   Všechny zápasy se hrají na dva hrané sety do šesti. 

 -   Za stavu 6 : 6 se hraje zkrácená hra do 7 bod� (tie-break).  Vít�zství v tie-breaku  

musí být vždy o dva mí�ky. 

 -  Výsledky jednotlivých utkání posílat na e-mail  al-Mi.agency@seznam.cz 

 -  Hrá�i si zajiš�ují pro sehrání utkání tenisový kurt využitím standardních postup� 

rezervace – viz návod na stránkách TKK. 



-   V p�ípad� rovnosti bod� dvou i více hrá�� v kone�né tabulce rozhoduje nejd�íve  
 

a) vyšší po�et všech bod� 

b)  vzájemný zápas 

c) vyšší po�et odehraných zápas� 

d) vyšší po�et výher za 3 body 

e) vyšší po�et výher za 2 body 

f) vyšší po�et proher za 1 bod 

g) v�tší rozdíl všech set� 

  h)  v�tší rozdíl všech gam� 

   

 -  Bodování : 

 3 body za vít�zství (2:0) 

 2 body za výhru (2:1) 

 1 bod za vyhraný set v prohraném zápase (prohra 1:2) 

 0 bod� za prohru 0:2 
 

-   Všichni hrá�i  ROL  si ve všech jejích utkáních a ve všech záležitostech 

souvisejících s  ROL  po�ínají v duchu Fair Play. 

 -   Za p�ípadný úraz po�adatel nenese jakoukoli zodpov�dnost, každý hrá� se  ROL 

ú�astní na vlastní nebezpe�í.  

 -   Každý z hrá�� tím, že podepíše p�ihlášku do  ROL  a odevzdá ji po�adateli, 

potvrzuje a �estn� prohlašuje, že se seznámil s t�mito pravidly, souhlasí s nimi, 

zavazuje se k jejich dodržování, ROL  chce hrát dobrovoln�. Dále podpisem p�ihlášky 

do  ROL  a jejím odevzdáním po�adateli hrá� potvrzuje, že bude v rámci  ROL 

loajální k p�ípadným reklamním  partner�m ligy a nebude úmysln� poškozovat jejich 

dobré jméno. Dále tím, že hrá� podepíše p�ihlášku do  ROL  , souhlasí se 

zve�ejn�ním svého jména a svých fotografií na internetových stránkách Tenisového 

klubu Kazn�jov. 

 


