Obec Jankovice

pořádá
32. ročník tenisového turnaje
neregistrovaných mužů, žen a mládeže

O pohár starosty obce

Propozice turnaje
1/ Kategorie turnaje
- hlavní soutěž – dvouhra neregistrovaných mužů
- čtyřhra mužů – možno i smíšené páry,
- čtyřhra žen – pokud budou minimálně 2-3 dvojice
- dvouhra neregistrovaných žen
- dvouhra neregistrované mládeže do 16-ti let
- čtyřhra veteráni (dle zájmu)
2/ Právo startu
Turnaj se hraje jako otevřený, právo startu má každý neregistrovaný hráč, který 10 a více let
nefiguroval na soupisce žádného závodního družstva. Hraje se bez rozdílu věkových
kategorií.
3/ Termín turnaje
Zahájení 7. 6. 2018 v 18.00hodin (losování)
Ukončení 30. 6. – 1. 7. 2018 (bude upřesněno podle průběhu turnaje)
4/ Hrací systém
Hrací systém je použit kombinovaný, tzn. skupinový a KO systém.
V úvodu turnaje budou hráči (dvojice) dle znalostí kvality rozděleni do 3-4 košů, odkud se
bude losovat do jednotlivých skupin. Finalisté z předchozího ročníku mají právo na 1. a 2.
nasazení.
Do vyřazovací, 2. části turnaje, postupují hráči (dvojice), kteří se umístí na 1. a 2 místě ve
skupině. Nasazení hráčů (dvojic) bude provedeno již do skupin.
Zápasy ve skupinách a 1. kole pavouku (pokud bude pavouk 16-ti členný) se budou hrát na 2
vítězné sady od stavu 2:2, v případě dosažení stavu 6:6 se hraje regulérní zkrácená hra (tiebreak) do 7. V případě třetího setu se místo něj hraje rovněž zkrácená hra do 7.
1. kolo pavouku se v případě 8 hráčů nebo dvojic hraje již standardně na 2 vítězné 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 mužů, tj. skupiny a následně pavouk (4,8).
Postupují hráči a hráčky na 1. a 2. místě ve skupině.
V případě 5 a méně účastníků v každé z těchto kategorií bude hrací systém upraven vedením
turnaje.
5/ Losování
Losování bude veřejné v klubovně sportovního areálu dne 7. 6. 2018 v 18:00 hodin.
Všichni nepřítomní účastníci si mohou svůj los prohlédnout na http://tenis.jankovice.net .
6/ Pořadí zápasů
Bude stanoveno dle počtu přihlášených a po provedeném losování. Každý hráč obdrží termín
a čas zahájení hry (telefonicky, e-mailem).

7/ Rozhodování

Po dohodě hráčů může nehrající hráč ze skupiny rozhodovat zápas. Od semifinále vyřazovací
soutěže bude zápas řídit určený rozhodčí pokud se oba soupeři nedohodnou jinak.
8/ Tenisové míče
Dodává pro celý turnaj pořadatel. Značka: Dunlop Fort All Court
9/ Startovné
Startovné je v jednotlivých kategoriích následující:
- dvouhra mužů 300,-Kč
- čtyřhra mužů
300,-Kč (za pár)
- dvouhra žen
100,- Kč
- čtyřhra ženy
200,- Kč (za pár)
- dvouhra mládeže 50,- Kč
- čtyřhra veteránů 300,-Kč (za pár)
10/ Občerstvení
Po celou dobu turnaje bude zajištěno v areálu tenisového kurtu, každý z účastníků obdrží po
uhrazení startovného poukázky na občerstvení v hodnotě:
- dvouhra mužů 100,-Kč
- čtyřhra mužů
50,-Kč (každý z páru)
- dvouhra žen
50,-Kč
- čtyřhra žen
50,-Kč (každá z páru)
- dvouhra mládeže 25,-Kč
- čtyřhra veteránů 50,-Kč (každý z páru)
11/ Ceny
Vítězové jednotlivých kategorií a další hráči, kteří se umístí na 2. a 3. místě obdrží poháry a
věcné ceny. Ve vyřazovací soutěži (pavouku) jsou poražení semifinalisté shodně na 3. místě.
12/ Přihlášky
Zájemci se mohou přihlašovat na e-mailové adrese darebnik@jankovice.net , na
přihlašovacím formuláři na webu TK Jankovice http://tenis.jankovice.net nebo na tel. čísle
604 736 777 nejpozději do 7.6.2018 do 18.00 hodin.
Po celou dobu turnaje bude určena služba z řad pořadatelů, která poskytne informace na
telefonním čísle, které bude zveřejněno při losování turnaje a vyvěšeno na viditelném místě
v areálu tenisového kurtu.
Pro dobrou komunikaci je nutné na přihlášce uvést své telefonní číslo a případně i e-mailovou
adresu.
Každý hráč, který vstupuje do turnaje, bere na vědomí, že bude k dispozici po celou dobu
turnaje až do termínu finálových utkání a pro odehrání svých utkání bude připraven nejméně
4 dny v týdnu, z něhož jeden den bude sobota nebo neděle! V případě, že tuto podmínku
nedodrží, mohou být po rozhodnutí direktoriátu turnaje jeho utkání skrečována ve prospěch
soupeře. Rovněž nelze v průběhu turnaje měnit deblového spoluhráče. V případě, že z
jakéhokoliv důvodu jeden z dvojice odstoupí, vypadává z turnaje automaticky celá dvojice.
13/ Závěrečná ustanovení
Veškeré protesty a připomínky přijímá vedení turnaje. Pouze vedení turnaje může s konečnou
platností rozhodnout o vyřešení sporu. Direktoriát turnaje si v nutných případech vyhrazuje

právo provést změny v pravidlech tohoto turnaje. Se změnami pak vedení turnaje musí
seznámit všechny účastníky vhodnou formou.
Direktoriát turnaje:
Miroslav Darebník
Jiří Bureš
Petr Sedlařík
Těšíme se na Vaši účast!

