Oddílový žebříček - pravidla
DVOUHRA
1. Účastnit se mohou hráči, členové tenisového oddílu (dále jen TO) TJ Depos Horní Suchá. Vyzývat tedy
lze pouze hráče se splněnými závazky vůči oddílu.
2. Pokud si hráč v žebříčku nesplní do 31.5. běžného roku své závazky vůči oddílu a tudíž jej nebylo
možné vyzvat (viz bod 1), bude z žebříčku vyřazen.
3. Výchozí umístění pro zahájení soutěže v daném roce je dáno jarním oddílovým turnajem nebo
konečným umístěním roku předcházejícího.
4. Každý nový účastník "Žebříčku" začíná z posledního místa žebříčku.
5. Vyzvat je možné kteréhokoliv volného (tedy NE VYZVANÉHO) hráče max. o 3 místa výše.
6. Vyzvat lze současně pouze 1 hráče nebo hráč může být současně vyzván pouze 1 hráčem. Tzn. pouze
1x se může jméno hráče objevit u dosud nesehraného zápasu !
7. Jedenkrát v roce lze vyzvat kteréhokoliv hráče v žebříčku, tzv. "MASTER DRAW" (mistrovský tah).
Je nutné ve formuláři označit výzvu výrazně písmeny MD.
8. Vyzývatel je povinen :
• zapsat výzvu přesně do tabulky. (Hlavně datum výzvy ! Bude-li datum chybět, bude výzva zrušena)
• dohodnout se s vyzvaným hráčem na termínu utkání
• dát do hry minimálně dva míče (po dohodě obou hráčů nemusí být nové)
9. Vyzvaný hráč je povinen:
• do 7 dnů od data výzvy souhlasit s některým z navržených termínů utkání v rozmezí 14 dnů od data
výzvy.
• nastoupit v dohodnutém termínu k utkání.
10. Pokud vyzvaný hráč není schopen se s vyzývatelem dohodnout na termínu utkání ve stanovené lhůtě (
7 dnů), bude zápas do 3 dalších dnů automaticky skrečován ve prospěch vyzývatele.
Po 14 dnech musí být každá výzva buď odehrána, skrečována nebo zrušena !
(A proto klidně vyzývejte neaktivní hráče, aspoň klesnou dolů a nebudou v žebříčku překážet ! Později
se mohou dostat postupně nebo výzvou "MASTER DRAW" zpátky.)
11. Pokud některý z hráčů nenastoupí (bez omluvy) v dohodnutý den k utkání, je zápas skrečován ve
prospěch soupeře.
12. Utkání lze přerušit pouze z důvodu špatného počasí, tmy. Pokud jeden z hráčů z jiných než
uvedených důvodů utkání přeruší a nedohraje, automaticky toto utkání prohrává (tedy žádné dohrávky po
1 setu apod.)
13. Zápas se hraje na 2 vítězné sety s případným tie-breakem v každém setu. Třetí set = tie-break do 10
bodů. (po dohodě obou hráčů může být celý 3.set).

14. Vyhraje-li utkání vyzvaný hráč, pořadí v žebříčku se nemění.
15. Vyhraje-li utkání vyzývatel, přesune se na místo poraženého hráče, poražený hráč se posouvá o 1
místo dolů, a také se posunou všichni ostatní hráči mezi vítězem a poraženým o 1 místo dolů.
16. Poražený hráč nemůže ihned vyzvat vítěze "na odvetu". Ochranná lhůta činí 7 dní. V této době musí
být k dispozici ostatním, níže postaveným, hráčům.
17. Vítěz utkání nemá žádné přednostní právo pouze vyzývat. Je-li vyzván ústně ještě před utkáním,
během něj nebo po něm, musí výzvu přijmout !
18. Hrací období : 1. 5. 2010 - 31. 10. 2010

Případné konflikty budou řešeny řídicími soutěže (příp. výborem TO jako odvolacím orgánem), přednost
mají sehrané zápasy před skrečovanými zápasy.

