
eLiTen Liga – Základní informace 
(elitní Librantická Tenisová Liga) 

 
Propozice:  eLiTen Liga je dlouhodobá tenisová soutěž pořádaná TJ Librantice  
 
 Vedoucí soutěže: Jarkovský a syn (776 395 301) 
  
Termín: 15.6.2011 – 23.9.2011 
 
Účastníci:  
 Dlouhodobá tenisová soutěž je určena pro milovníky tenisu z obce Librantice. Ligy se 
tedy mohou zúčastnit pouze obyvatelé, kteří bydlí v Libranticích a nebo jsou členy TJ 
Librantice.  Turnaje se mohou účastnit hráči či hráčky starší 15ti let. Všichni hráči startují na 
vlastní nebezpečí. 
 
Systém:   
 Utkání se hraje na dva vítězné sety dle současných pravidel tenisu. Při stavu 6:6 na 
gamy se hraje v každém setu tie-break tedy i v případném třetím rozhodujícím. Za každý 
vítězný set získává hráč dva body do tabulky. V případě stavu 2:0 na sety vítěz bere 4 body a 
poražený 1 bod. V případě stavu 2:1 na sety započítávají se poraženému do tabulky dva body. 
Při shodném počtu bodů na konci sezony se počítá vzájemný zápas, popř. minitabulka v 
případě   více hráčů se stejným počtem bodů.     
 Přihlášení hráči jsou povinni sehrát v daném termínu veškerá utkání se všemi soupeři. 
Termín utkání si určují hráči sami mezi sebou libovolně v návaznosti na obsazenost 
tenisových kurtů. Veškeré soutěžní sportovní akce uvedené v kalendáři akcí na stránkách 
www.librantice.banda.cz mají přednost před utkáním eLiTen Ligy. Dalším omezením mimo 
kalendář akcí je trénink nohejbalistů vždy ve čtvrtek od 18:00 (1 kurt) a v neděli od 8:00 (1-2 
kurty).  
 
Povinnosti hráčů:   
 Na nástěnce u tenisových kurtů bude umístěn kalendář, kam hráči napíší datum a čas 
svého utkání na kterém se domluví. Předejde se tak případným kolizím u jednotlivých utkání. 
Po utkání vždy jeden z hráčů je povinen ihned zaslat SMSkou výsledek utkání na tel. 775 627 
680 (M. Sčebel) ve tvaru Hráč1 – Hráč2  6:4, 4:6, 7:6.  Tabulka bude průběžně kontrolována a 
obnovována.   
 Před utkáním jsou hráči povinni zakropit kurty (v případě že jsou suché) a po utkání 
kurty upravit hrablem a zamést sítí. Po úpravě kurtu uložit hrabla a sítě na určené místo.     
 
Přihlášky: 
 Zájemci o účast v soutěži se mohou nahlásit do 12.6.2011 osobně u Libora 
Jarkovského nebo elektronicky  emailu: tjlibrantice@seznam.cz  kam zašlou vyplněnou 
přihlášku (viz příloha). Po obdržení přihlášek bude vytvořena tabulka a proběhne schůzka, 
kde budou objasněny nejasnosti a zodpovězeny případné dotazy. 
 
Finále: 
 V případě zájmu proběhne v sobotu 24.9 popř. jiný termín zakončení tenisové sezony  
s Turnajem losovaných čtyřher, kde budou vyhlášeny výsledky eLiTen Ligy    
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Přihláška do eLiTen Ligy  

(elitní Librantická Tenisová Liga) 
 

Jméno a příjmení : 
Datum narození: 
Adresa:  
 
 
Telefon: 
 
Email: 
 
Přihláškou do soutěže se zavazuji že odehraji všechna svá utkání v daném termínu. Tímto 
rovněž potvrzuji že hraji na své vlastní nebezpečí. 
 
 
Dne:         Podpis:   
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