Hrací řád 25. ročníku Ligy rekreantů 2017
1) Přihlášku do Ligy rekreantů nelze podat bez řádného zaplacení klubového a hracího
příspěvku daného roku. O zařazení hráčů do skupin rozhoduje výbor Rekreačního tenisu
na základě přihlášek a loňského pořadí ve skupinách. Výbor Rekreačního tenisu je
oprávněn udělit dle uvážení tzv. divokou kartu pro účast ve skupině Ligy rekreantů
pro přihlášeného účastníka (ve dvouhrách i čtyřhrách).
2) Hraje se ve skupinách systémem každý s každým v termínu, který si hráči vzájemně
domluví.
3) Do termínů 18. července 2017 a 17. září 2017 musí každý hráč či dvojice odehrát
předepsaný počet utkání ve skupině. Za každé neodehrané utkání bude po těchto
termínech odebrán 1 bod. Počet předepsaných utkání je uveden ve spodní části tabulky
u každé skupiny.
4) Soutěž bude zahájena v pondělí 15. května a ukončena v pondělí 30. října 2017.
5) Hraje se na 2 vítězné sady do 6 gamů, za stavu 6:6 se hraje v každé sadě tie-break.
6) Start bývalých závodních hráčů je možný až 8 let po ukončení registrace.
7) Bodování: za vítězství 2 body, za prohru 1 bod.
8) Utkání nelze skrečovat soupeři bez odehrání zápasu; při zjištění této skutečnosti
nebudou hráči v konečném hodnocení klasifikováni.
9) U hráče nebo dvojice, která neodehraje za celou soutěž 50% zápasů ve skupině, se
výsledky jednotlivce nebo dvojice anulují. V případě sudého počtu účastníků ve
skupině se za celou soutěž musí odehrát nadpoloviční počet zápasů. Anulované
výsledky neovlivní termíny povinně odehraných utkání ostatním hráčů.
10) Při odhlášení ze soutěže z jakéhokoliv důvodu padá jednotlivec nebo dvojice
automaticky v příštím roce do nižší skupiny
11) První dva ze skupiny postupují; poslední dva ve skupině sestupují.
12) Při souhlasném počtu bodů dvou hráčů rozhoduje vzájemný zápas, případně rozdíl gamů ze
všech zápasů; má-li více hráčů stejný počet bodů, rozhoduje minitabulka mezi těmito
hráči.
13) Výsledky se zapisují do přílohy, která je vyvěšena v klubovně; za zapsání výsledku
zodpovídá vítěz zápasu.
14) Protesty (proti hracímu řádu, soupeři, výsledkům apod.) lze předložit výboru rekreačního
tenisu pouze písemně po složení vkladu 200,- Kč.
15) Každé utkání musí být odehráno v areálu TK.
16) Pokud utkání Ligy rekreantů nebude dohráno do konce oficiálního hracího času
příslušného kurtu (1,5 hod.), má dohrávka utkání nadále přednost pro dokončení zápasu
a následující hráči musí umožnit toto utkání dohrát; podmínkou je, že utkání začne včas
v řádné hrací době stanovené pro rozpis kurtů.
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