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PROPOZICE TURNAJE
POŘADATEL

TK Krnov 4.7. - 6.7. 2016

VEDENÍ TURNAJE

Jaroslav Prosecký Ing.
Lubomír Nový ml.
František Šimčák
Otakar Nos
Jiří Coufal MUDr.

POČET DVORCŮ

6 antukových - TK Krnov
2 antukové
- K3 (v případě potřeby)

MÍSTO KONÁNÍ

tenisové dvorce TK Krnov, Smetanův okruh 13a

PODMÍNKA ÚČASTI

neregistrované hráčky a neregistrovaní hráči

KATEGORIE

čtyřhra muži + 140 (každý z dvojice 70 let a více)
čtyřhra muži + 120 (každý z dvojice 60 let a více)
čtyřhra muži + 80 (každý z dvojice 40 let a více)
čtyřhra ženy + 60 (každá z dvojice 30 let a více)
smíšená čtyřhra – kategorie se určí podle přihlášených

SYSTÉM SOUTĚŽE - skupiny v každé kategorii, dále se bude postupovat
podle počtu zúčastněných (počet postupujících ze
skupin, případné dosazení do pavouku nebo hra
o celkové umístění). Hraje se podle pravidel tenisu
na dvě vítězné sady, pokud dojde v některé hře
k první shodě, hraje se rozhodující míč hry
a přijímající strana určí stranu příjmu (vlevo nebo
vpravo). Za stavu 1:1 na sady se hraje místo třetí
sady super tie-break
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500,- Kč ZA DVOJICI – platí pro kategorii
čtyřhra ženy a muži. Poplatek pro smíšenou
čtyřhru platí pouze hráčky a hráči přihlášeni
mimo hlavní soutěž. Poplatek činí 100,-Kč/osoba

PŘIHLÁŠKY

Závaznou přihlášku na j.prosecky@seznam.cz
nebo na tel. 737674808 – Ing.Prosecký

PRŮBĚH TURNAJE

Po 4.7. prezentace, losování, zahájení hry:
09.00 hod. čtyřhra muži +120
čtyřhra muži +140
16.00 hod. čtyřhra muži + 80
16.00 hod. čtyřhra ženy
Út 5.7. od 9.00 hod. pokračování turnaje
10.00 hod přihlášky smíšené čtyřhry
St 6.7. pokračování turnaje, vyhlášení výsledků

Pořadatel si vyhražuje právo systém soutěže změnit např. při nepřízni počasí
apod.
POVINNOSTI HRÁČŮ Každý hráč je povinen být vedení turnaje
k dispozici po celou hrací dobu.
Hráčky a hráči startují na turnaji po zvážení
svého zdravotního stavu na vlastní nebezpečí.
UBYTOVÁNÍ

žádost o ubytování uveďte v přihlášce

STRAVOVÁNÍ

možnost stravování v areálu TK Krnov
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2009
Velčovská-Lennerová (Krnov)
Hübl-Dutko (Přerov)
Pechová-Prosecký (Krnov)
2010
Vyjídáková-Šemberová (Šternberk) Rožnovský-Prosecký (Krnov)
Pechová-Prosecký (Krnov)
2011
Němečková-Štaudová (Brno)
+120 Turýn-Eichler (Krnov)
+ 70 Reichel-Novák (Krnov)
Sedlářová-Šembera (Šternberk)
2012
Šemberová-Kubešová (Šternberk) +120 Hašler-Břeň (Krnov)
+ 70 Stolařík-Gonska (Ostrava)
Kubešová-Stránský (Šternberk)
2013
Pechová-Dudušová (Krnov)
+120 Prosecký-Břeň (Krnov)
+ 70 Šembera-Stránský (Šternberk)
Teplá-Teplý (Polička)
2014
Teplá-Pazlarová (Polička)

+120 Čech-Prosecký(Šumperk,Krnov)
+ 70 Šembera-Ševčík (Šternberk)

Pechová-Prosecký (Krnov)
2015
Sedlářová-Kubešová(Šternberk)
Lukášová-Prosecký (Krnov)

+120 Čech-Prosecký(Šumperk,Krnov)
+ 80 Derka-Prosecký (Krnov)

2016
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