Tenisový klub Jankovice

poĜádá
XXI. roþník
turnaje neregistrovaných mužĤ, žen a mládeže

O pohár starostky obce
v tenisu

Jankovice
29.6. - 7.7.2007

Propozice turnaje
1.) Kategorie turnaje
1. Hlavní soutČž
Dvouhra neregistrovaných mužĤ o pohár starostky obce Jankovice
2. ýtyĜhra neregistrovaných mužĤ
3. Dvouhra neregistrovaných žen
4. Dvouhra neregistrované mládeže do 18-ti let
2.) Právo startu
Turnaj se hraje jako otevĜený, právo startu má každý neregistrovaný hráþ, který 10 a více let
nefiguroval na soupisce žádného závodního družstva. Hraje se bez rozdílu vČkových
kategorií.
3.) Termín turnaje
Zahájení 29.6.2007 (pátek)
Ukonþení 7.7.2007 (sobota)
4.) Hrací systém
Hrací systém je použit kombinovaný, tj. skupinový a K:O systém.
V úvodu turnaje budou hráþi (dvojice) dle znalostí kvality rozdČleni do 3-4 košĤ, odkud se
bude losovat do jednotlivých skupin. Finalisté z pĜedchozího roþníku mají právo na 1. a 2.
nasazení.
Do vyĜazovací, 2. þásti turnaje, postupují hráþi (dvojice), kteĜí se umístí na 1. a 2. místČ ve
skupinČ. Nasazení hráþĤ (dvojic) bude provedeno již do skupin.
Zápasy ve skupinách a 1. kole pavouku (pokud bude pavouk 16-ti þlenný) se budou hrát na 2
vítČzné sady od stavu 2:2, v pĜípadČ dosažení stavu 6:6 se hraje regulérní zkrácená hra (tiebreak) do 7. V pĜípadČ tĜetího setu se místo nČj hraje rovnČž zkrácená hra do 7.
1. kolo pavouku v pĜípadČ 8 hráþĤ nebo dvojic se hraje již standardnČ na 2 vítČzné sady ze 3
od stavu 0:0, za stavu 6:6 následuje zkrácená hra.
Turnaj žen a mládeže
Turnaj se bude hrát stejným systémem jako u mužĤ, tj. skupiny a následnČ pavouk (4, 8).
Postupují hráþi a hráþky na 1. a 2. místČ ve skupinČ. V pĜípadČ 4 a ménČ úþastníkĤ v každé
z tČchto kategorií, bude hrací systém upraven vedením turnaje.
5.) Losování
Bude veĜejné, a to v klubovnČ TK Jankovice dne 27.6.2007 v 18:00 hod.
Všichni nepĜítomní úþastníci si mohou svĤj los prohlédnout na http://atps.converter.cz.
6.) PoĜadí zápasĤ
Bude stanoveno dle poþtu pĜihlášených a po provedeném losování. Každý hráþ obdrží termín
a þas zahájení hry (telefonicky, e-mailem). V pĜípadČ velkého zájmu hráþĤ bude úvod turnaje
po dohodČ þásteþnČ pĜesunut do areálu TK Holešov, který je vzdálen 5 km.

7.) Rozhodování
Po dohodČ hráþĤ mĤže nehrající hráþ ze skupiny rozhodovat zápas. Od semifinále vyĜazovací
soutČže bude zápas Ĝídit rozhodþí urþený vedením turnaje.
8.) Míþky
Dodá poĜadatel, znaþka není urþena.
9.) Startovné
Startovné je v jednotlivých kategoriích následné:
- dvouhra mužĤ
300,- þtyĜhra mužĤ
400,- za pár
- dvouhra žen
200,- dvouhra mládeže 100,10.) Obþerstvení
Je v areálu TK Jankovice, každý z úþastníkĤ obdrží stravenky na obþerstvení ve výši:
- dvouhra mužĤ
100,- þtyĜhra mužĤ
50,- dvouhra žen
50,- dvouhra mládeže
50,11.) Ceny
VítČzové jednotlivých kategorií a další závodníci, kteĜí se umístí na 2. a 3. místČ obdrží
poháry a vČcné ceny. Ve vyĜazovací soutČži (pavouku) jsou poražení semifinalisté shodnČ na
3. místČ.
12.) PĜihlášky
Zájemci se mohou pĜihlašovat na emailové adrese zdenek.matela@bmplus.cz nebo na
telefonu 603 202 220 nejpozdČji do 29.6.2007 14:00 hod.
Po celou dobu turnaje bude urþena služba z Ĝad þlenĤ TK Jankovice, která poskytne informace
na telefonu: 739 998 571
Pro dobrou komunikaci je nutné na pĜihlášce uvést své telefonní þíslo a e-mailovou adresu.
13.) ZávČreþná ustanovení
Veškeré protesty a pĜipomínky pĜijímá vedení turnaje. Pouze vedení turnaje mĤže s koneþnou
platností rozhodnout o vyĜešení sporu. Direktoriát turnaje si v nutných pĜípadech vyhrazuje
právo provést zmČny v pravidlech tohoto turnaje. Se zmČnami pak vedení turnaje musí
seznámit všechny závodníky vhodnou formou.
Direktoriát turnaje má toto složení:
Miroslav Darebník
ZdenČk Matela
Bronislav KlĤj

TČšíme se na Vaši úþast.

v Jankovicích dne 12.6.2007

