Obec Jankovice
pořádá

34. ročník tenisového turnaje
neregistrovaných mužů, žen a mládeže

O pohár starosty obce

Propozice tenisového turnaje O pohár starosty obce

Propozice turnaje
1) Kategorie turnaje
-

dvouhra neregistrovaných mužů – hlavní soutěž
čtyřhra mužů a smíšených párů
čtyřhra žen – nejméně 2 dvojice
dvouhra neregistrovaných žen – nejméně 3 účastnice
dvouhra neregistrované mládeže do 16 let
čtyřhra veteráni (dle zájmu)

2) Právo startu
Turnaj se hraje jako veřejný bez omezení věkových kategorií. Právo startu má každý
neregistrovaný hráč, který nejméně 10 let nebyl na soupisce závodního tenisového družstva.

3) Termín turnaje
-

Losování
Ukončení

4. 6. 2020, 18.00
27. – 28. 6. 2020 (bude upřesněno podle průběhu turnaje)

4) Přihlášky
Zájemci se mohou přihlašovat nejpozději do 4. 6. 2020 do 18.00 na:
- darebnik@jankovice.net,
- web TK Jankovice http://tenis.jankovice.net (přihlašovací formulář),
- tel. 604 736 777.
Pro dobrou komunikaci je třeba na přihlášce uvést své telefonní číslo a případně e‐mailovou
adresu.
Během turnaje pořadatelé poskytují informační službu. Je možné využít telefonní číslo
zveřejněné po losování turnaje na přístupném místě v areálu tenisového kurtu. Informace
jsou také průběžně zveřejňovány na webu http://tenis.jankovice.net.

5) Hrací systém
Hraje se kombinovaným systémem: úvod ve skupinách, nejlepší ze skupin postupují do
turnajového pavouka, kde se hraje vyřazovacím systém.
Při malém počtu hráčů v kategorii se tato odehraje v jediné skupině.
Dvě vítězné sady
Zápasy se hrají na dvě vítězné sady. V sadě se za stavu 6:6 hraje tie‐break (zkrácená hra) do
7 bodů s rozdílem dvou bodů.
Skupiny a více než 8 hráčů pavouka
- Ve skupinách a do osmifinále pavouka se hraje od stavu her 2:2.
- Místo třetího setu se hraje tie‐break.
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Pavouk od čtvrtfinále
Od čtvrtfinále pavouka se hraje na dvě vítězné sady od stavu 0:0.

6) Losování
Losování je veřejné. Proběhne v klubovně sportovního areálu 4. 6. 2020 od 18 hodin. Los
turnaje bude po losování zveřejněn na http://tenis.jankovice.net.
Před losováním direktoriát turnaje podle počtu účastníků určí:
-

Počet skupin pro první část turnaje.
Turnajový pavouk pro další průběh turnaje (tj. zda bude plně obsazeno první kolo,
nebo se bude hrát v předkole).
Kritéria pro postup ze skupin do turnajového pavouka.
Rozděleni účastníků do výkonnostních košů (podle počtu účastníků skupin obvykle 3).
Direktoriát vezme v úvahu výsledky účastníků z minulých turnajů (hodnocení je
dostupné na webu turnaje) a výkonnost hráčů, kteří se turnaje zatím neúčastnili.

Při losování se nejprve na první místa tabulek losují hráči z „nejsilnějšího“ koše, případně
následuje losování na druhé místo v tabulkách ze „slabšího“ koše. Na závěr se na volná místa
vylosují zbylí hráči.

7) Dostupnost hráčů
Účastník turnaje se zavazuje, že bude připraven odehrát své zápasy 4 dny v týdnu (z toho
jeden den připadá na víkend). V případě, že tuto podmínku nedodrží, mohou být
rozhodnutím direktoriátu turnaje jeho utkání skrečována ve prospěch soupeře.
Během rozehraného turnaje nelze měnit deblového spoluhráče. V případě odstoupení
jednoho z dvojice pár vypadává z turnaje a neodehrané zápasy jsou skrečovány ve prospěch
soupeřů.

8) Pořadí zápasů
Během turnaje oznamuje direktoriát turnaje účastníkům datum a čas zápasů včas a vhodným
způsobem (osobně, telefonicky, e‐mailem). Hráči se ke svému utkání dostaví s dostatečným
předstihem s ohledem na možnost kratšího průběhu předchozích utkání tak, aby
nedocházelo ke zbytečným prostojům.

9) Rozhodčí
Do semifinále se hraje bez rozhodčích. Podávající hráč hlásí skóre ve hře a po ukončení hry
stav her v setu. Hráči se mohou dohodnout na rozhodčím, kterým může být např. nehrající
hráč. Zápasy řídí od semifinále direktoriátem určený rozhodčí, pokud se soupeři
nedohodnou jinak.

10)

Tenisové míče

Pro turnaj zajišťuje míče pořadatel. Potřebu výměny míčů za nové posoudí člen direktoriátu
turnaje.
Značka míčů: Dunlop Fort All Court
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11)

Startovné

Startovné v jednotlivých kategoriích:
-

12)

dvouhra mužů .......... 350 Kč
čtyřhra mužů............ 400 Kč
dvouhra žen ............. 100 Kč
čtyřhra ženy ............. 200 Kč
dvouhra mládeže ....... 50 Kč
čtyřhra veteránů ...... 300 Kč

(za pár)
(za pár)
(za pár)

Občerstvení

Občerstvení je během turnaje zajištěno v areálu tenisového kurtu. Každý účastník obdrží po
uhrazení startovného poukázky na občerstvení v hodnotě:
-

13)

dvouhra mužů .......... 100 Kč
čtyřhra mužů.............. 50 Kč
dvouhra žen ............... 50 Kč
čtyřhra žen ................. 50 Kč
dvouhra mládeže ....... 25 Kč
čtyřhra veteránů ........ 50 Kč

(každý z páru)
(každá z páru)
(každý z páru)

Ceny pro vítěze

Vítězové jednotlivých kategorií a účastníci na 2. a 3. místě obdrží poháry a věcné ceny.
Poražení semifinalisté jsou klasifikování shodně na 3. místě.

14)

Závěrečná ustanovení

Veškeré protesty a připomínky účastníci směřují direktoriátu turnaje. Pouze direktoriát
turnaje s konečnou platností rozhoduje v dané věci.
Direktoriát turnaje si v nutných případech vyhrazuje právo provést změny v pravidlech
tohoto turnaje. Se změnami pak direktoriát turnaje seznámí vhodnou formou účastníky
turnaje.

15)
-

Direktoriát turnaje:
Miroslav Darebník
Jiří Bureš
Petr Sedlařík

Těšíme se na Vaši účast!
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