
Pravidlá Bánovskej tenisovej ligy. 

 

1. Hrá sa systémom každý s každým 1x za sezónu 

2. Zápas sa hrá na dva víťazné sety do 6. Za prípadného nerozhodného stavu 6:6 nasleduje 

klasický Tie-Break na 7 víťazných bodov. Po odohratí každých 6-tich bodov v Tie-Breaku si 

hráči menia strany. Ak sa hráči medzi sebou dohodnú, je možné tretí set zameniť za tzv. 

super Tie-Break do 10. Toto treba nahlásiť prevádzkovému pracovníkovi ešte pred jeho 

odohratím. Rozdiel v skóre super Tie-breaku musí byť dvojbodový! Stav tohto Tie-Breaku sa 

bude do tabuľky počítať ako výhra 7:6 v treťom sete! 

3. Hracím povrchom je ANTUKA a hrá sa s vopred dohodnutými loptami, podľa výberu 

účastníkov. Ak nedôjde k dohode, hrá sa s vopred vybranými loptami na celú sezónu, ktoré 

určí organizačný výbor ligy 

4. Liga sa hrá v letnej tenisovej sezóne na kurtoch TK Lokomotíva Bánov v období medzi 

1.aprílom až 15.októbrom a štartovné je symbolických 5 euro 

5. Zápasy nie je možné odohrať mimo kurtov klubu TK Lokomotíva Bánov 

6. Prihlásiť sa do tenisovej ligy je možné pred začiatkom sezóny na tel. čísle 0908 617 987, 

a tiež počas trvania prvého mesiaca súťaže priamo u prevádzkového pracovníka kurtov 

7. Do ligy sa môže prihlásiť každý amatérsky tenista a tenistka po dovŕšení 17tich rokov života 

s trvalým, alebo prechodným bydliskom v Bánove, člen klubu (nemusí mať trvalý ani 

prechodný pobyt v Bánove, ale musí mať uhradený členský poplatok) a každý koho schváli po 

dohode riadiaci orgán súťaže, ktorým je výkonný výbor tenisového klubu 

8. Riadiaci orgán súťaže si vyhradzuje právo určiť maximálny počet účastníkov ligy, vzhľadom na 

kapacitu tenisových kurtov 

9. Zoznam prihlásených účastníkov a kontaktné údaje na nich budú zverejnené na webovej 

a facebookovej stránke klubu 

10. Prihlásením sa do ligy hráč súhlasí so zverejnením svojich kontaktných údajov na vyššie 

uvedených stránkach pre potreby súťaže 

11. Nahlásenie zápasu tenisovej ligy je možné urobiť telefonicky prevádzkovému pracovníkovi 

kurtov na t.č. 0905 667 198, alebo osobne pred zápasom. Obsadenosť kurtov si účastníci 

môžu pozrieť aj na webovej stránke klubu (www.tenisbanov.sk) 

12. Zápasy sa hrajú mimo hlavných objednávok tenisových kurtov, za ktoré sú považované 

permanentky a tréningy detí s tenisovým trénerom. Ak má ale napr. niektorá dvojica 

spoločnú permanentku, alebo ak sa na tom hráči dohodnú, je možné zápas ligy odohrať aj 

v čase plynutia permanentky jedného z nich. Výsledok zápasu hlásia ihneď po odohratí 

prevádzkovému pracovníkovi kurtov. 

13. Kurty sa objednávajú minimálne na dve hodiny  

14. Pre zápasy tenisovej ligy platí ZĽAVNENÉ vstupné, t.j. 1€ na hodinu v akomkoľvek čase pre 

každého účastníka, preto je dôležité nahlásiť dopredu, že sa bude jednať o zápas, ktorý sa 

započíta do tenisovej ligy, poplatok za všetky zápasy je možné tiež zaplatiť pred začiatkom 

ligy, účastník, ktorý tak urobí hrá v priebehu celej ligy bez ďalších poplatkov  

15. Poplatok za kurt si hradia páry sami v pomere 50/50 

16. Hrá sa podľa platných pravidiel tenisu 

17. Každý účastník je počas zápasu zodpovedný za všetky hlásenia (out, dvojdopad, dotyk so 

sieťou......) na svojej strane kurtu, preto by mali byť ohlásené hlasno a okamžite po dopade 

lopty 



18. V prípade, že dôjde k zraneniu jedného z hráčov a ten nie je schopný pokračovať v hre sa 

zápas vyhodnotí ako skreč hráča, ktorý nie je schopný pokračovať v hre 

19. Výsledok zápasu sa nahlasuje prevádzkovému pracovníkovi kurtov ihneď po zápase 

20. Hrací systém ligy je založený na báze DOBROVOĽNOSTI, čo znamená, že hráči si svoje zápasy 

počas celej súťažnej sezóny dohadujú medzi sebou osobne, emailom alebo telefonicky a je 

len na ich dohode, kedy svoj vzájomný zápas odohrajú 

21. Kvôli regulárnosti súťaže je jedinou podmienkou započítania odohraných výsledkov do ligy 

odohratie minimálne dvoch zápasov v každom mesiaci v priebehu trvania súťaže, inak je 

priebeh súťaže regulovaný len dohodou účastníkov ligy  

22. V prípade objektívnych príčin pre účastníka ligy, t.j. práceneschopnosť, zranenie, rodinná 

dovolenka a iné nepredvídané udalosti, napr. vplyv poveternostných podmienok atď. je 

možné odohrať aj menej zápasov za mesiac ako sú dva. V tom prípade je ale hráč povinný 

v nasledujúcom mesiaci tieto neodohrané zápasy odohrať! Inak bude z ligy vylúčený! Ak sa 

hráč zraní ta, že nebude môcť v lige pokračovať vôbec, jeho výsledky sa anulujú 

23. Čakacia doba na hráča po dohodnutí zápasu je 25 minút pričom po uplynutí toto času 

nasleduje kontumácia 6:0, 6:0 v neprospech hráča, ktorý sa na zápas nedostavil 

24. Hráči ktorí by opakovane porušovali tzv. „normy slušného správania sa a fair-play“ budu 

organizátorom na toto upozornení,  príp. vylúčení zo súťaže 

25. Bodovanie zápasov: výhra v pomere 2:0     3body 

                         výhra v pomere 2:1     2body 

           prehra v pomere 1:2   1bod 

           prehra v pomere 0:2   0bodov 

 

Organizátor sa zaväzuje, že priebežná tabuľka ligy bude aktualizovaná a zverejnená na 

stránke klubu minimálne 1x do týždňa, týka sa to tiež kontaktných údajov všetkých 

účastníkov 

Organizátor sa ďalej zaväzuje odmeniť vecnými alebo inými cenami súťažiacich, ktorí sa 

umiestnia na prvých troch miestach v tabuľke 

 

Celosezónnym víťazom sa stáva hráč, ktorý nazbiera najviac bodov počas celej sezóny! 

V prípade rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas, následne lepšie celkové skóre, viac 

vyhraných zápasov 2:0, následne 2:1 

V prípade rovnosti bodov na ďalších miestach rozhoduje : vzájomný zápas, lepšie celkové 

skóre, viac vyhraných zápasov 2:0, následne 2:1 

 

Pravidlá tenisovej ligy schválil výkonný výbor TK TJ Lokomotíva Bánov.  

 

 


