
     KRNOVSKÉ   ČTYŘHRY  -  3. ROČNÍK 

                                      4. - 6. ČERVENCE  2011 

Pořadatel:                Tenisový klub Krnov 

Vedení turnaje:               Jaroslav Prosecký ing.   - ředitel 

                                                     Milan Přecechtěl             - ekonom 

                                                     Lubomír Nový st.             - organizační pracovník 

                                                     Lubomír Nový ml.            – organizační pracovník 

                                                     Otakar Nos                      - technický pracovník 

                                                     Jiří Coufal  MUDr.            - turnajový lékař  

 

Místo konání:           tenisové dvorce TK Krnov 

Podmínka účasti:     neregistrované hráčky a nereg. hráči 

Kategorie:                čtyřhra muži +   70  ( každý z dvojice 35 let a více) 

                                 čtyřhra muži + 100  ( každý z dvojice 50 let a více) 

                                 čtyřhra muži + 120  ( každý z dvojice 60 let a více)    

                                 čtyřhra ženy +   60  ( každá z dvojice 30 let a více) 

                                 smíšená čtyřhra        (kategorie se určí podle přihlá-                        

                                                                                             šených) 

Systém soutěže:      - skupiny v každé kategorii, dále se bude postupovat podle 

                                                počtu zúčastněných (počet postupujících ze skupin, do- 

                                                sazení případně do pavouku nebo hra o celkové umístění) 

                                                Hraje se podle pravidel tenisu na dvě vítězné sady, pokud 

                                                dojde v některém gamu k první shodě, hraje se rozhodující 

                                                míč gamu a přijímající strana určí stranu příjmu (vlevo                                                                                                                                                                     

                                                nebo vpravo). Za stavu 1:1 na sady se hraje místo třetí 

                                                sady super tie-break 

Startovné:                  400,- Kč za dvojici v každé kategorii neplatí                 

                                                             pro smíšenou čtyřhru                                                        

Přihlášky:                  Závaznou přihlášku na j.prosecky@seznam.cz (viz příloha), 

                                                nebo na tel. 737674808 – ing.Prosecký, 731892490 – Nový  

                                                            nejpozději do 27.6.2011   

Průběh turnaje:         Po 4.7. prezentace, losování, zahájení hry: 

                                                            09.00 hod. čtyřhra muži +120 

                                                            12.00 hod. čtyřhra muži +100 

                                                            14.00 hod. čtyřhra muži +  70 

                                                Út 5.7. prezentace, losování, zahájení hry: 

                                                            09.00 hod. čtyřhra ženy +60     

                                                            11.00 hod. smíšená čtyřhra 

                                                St 6.7.  pokračování soutěží, vyhlášení výsledků 

                                                Pořadatel si vyhražuje právo systém soutěže změnit 

                                                např. při nepřízni počasí apod. 

 

Ubytování:                 žádost o ubytování uveďte v přihlášce 

 

 

 

mailto:j.prosecky@seznam.cz


Příloha             ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA  - do 27.6.2011 

                      

V přihlášce uveďte počet dvojic, kategorii, jméno a příjmení a ročník 

narození. 

 

Čtyřhra muži +120 

 

 

 

 

 

Čtyřhra muži  +100 

 

 

 

 

 

Čtyřhra muži  + 70 

 

 

 

 

 

Čtyřhra ženy + 60 

 

 

 

 

 

 

Rádi bychom od Vás obdrželi co nejdříve předběžný příslib o účasti, 

abychom si mohli udělat představu o počtu zúčastněných dvojic. 

 

Těšíme se na Vaši účast                 Za turnajový výbor              

                                                         Ing.Jaroslav Prosecký  

                                                                      


