
eLiTen Liga 2012 – informace 
(elitní Librantická Tenisová Liga) 

 
Propozice:  eLiTen Liga je dlouhodobá tenisová soutěž pořádaná TJ Librantice  
 
Organizace: Sčebel Michal, mob: 775 627 680 email: tjlibrantice@seznam.cz 
  
Termín: 01.05.2012 – 22.7.2012 základní část 
  23.7.2011 – 14.9.2011 finálová část 
Účastníci:  
 Dlouhodobá tenisová soutěž je určena pro milovníky tenisu z obce Librantice. Ligy se tedy 
mohou zúčastnit pouze hráči, kteří jsou obyvateli Librantic a nebo jsou členy TJ Librantice. Turnaje se 
mohou účastnit hráči či hráčky starší 15ti let. (lze udělit i výjimku po domluvě s organizátorem) 
Všichni zúčastnění startují na vlastní nebezpečí. 
 
Systém:   
 Systém soutěže bude skupinový a bude rozdělen na dvě části. V první části (základní část) 
budou hráči rozdělení do základních skupin, ve kterých v termínu do 22.7.2011 sehrají utkání se všemi 
soupeři ve skupině. Po odehrání základní skupiny budou hráči kteří se ve skupinách umístí v horní 
polovině tabulky sloučeni do Finálové skupiny a hráči na ve spodní polovině tabulky budou sloučeni 
do skupiny o umístění. Všichni hráči si do závěrečných skupin (finálová a o umístění) přenesou 
výsledky ze skupiny proti hráčům, kteří postoupili do stejné finálové či o umístění skupiny. To 
znamená, že výsledky v základní skupině se již započítávají do další fáze tenisové ligy. Ve finálové 
části hráč tedy sehraje další utkání se soupeři z druhé skupiny, kteří postoupili do finálové, či o 
umístění skupiny. Po odehrání všech utkání bude sestavena tabulka a bude znám vítěz eLiTen Ligy.         
 Jednotlivá utkání se hrají 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.     
 
Povinnosti hráčů:   
 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.tjlibrantice.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).  

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.     
 
Finále: 
 V sobotu 15.9. proběhne v rámci zakončení sportovní sezony Turnaj losovaných čtyřher, kde 
budou vyhlášeny výsledky eLiTen Ligy.    
 
Přihlášky: 
 Přihlášení do soutěže je možné provést telefonicky na číslo775 627 680 nebo zasláním emailu 
na tjlibrantice@seznam.cz , kde uvedete své jméno a příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu. 
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 26.4.2012. V pátek 27.4.2012 se uskuteční schůzka přihlášených 
hráčů a bude provedeno rozlosování do základních skupin.  
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