
 
 

 

 
 

 Datum:
Místo konání:

Prezentace:
Losování:

Kategorie:

Přihlášky:

Systém turnaje:

Startovné:

Ředitelství:

 

Tenisový oddíl TJ Sokol Planá
pořádá turnaj neregistrovaných tenistů

Datum: 10.
  Místo konání: tenisové kurty Planá, Revoluční 218, Planá, 34815
  Prezentace: do 9:00 v klubovně tenisového oddílu
  Losování: v 9:15 z přítomných hráčů
  Kategorie: muži, dorost

soutěž dvouher pouze pro neregistrované hráče
soutěž čtyřher OPEN

  Přihlášky: telefonicky a sms na tel: 720941441
vojta.mares@seznam.cz

  Systém turnaje: dvouhry
Tiebreak do 10 bodů
jeden set
Tiebreak

  Startovné: 300 Kč zahrnuje
pouze deblové soutěže je startovné 100 Kč 
zahrnuto

  Ředitelství: ředitel turnaje: Vojtěch Mareš
vrchní rozhodčí: Pavel Moulis

  Ceny: poháry, medaile a věcné ceny 
  Pozn.: pořadatel si vyhrazuje právo změnit systém 

účastníků

Tenisový oddíl TJ Sokol Planá
pořádá turnaj neregistrovaných tenistů

10.-11.8.2019
tenisové kurty Planá, Revoluční 218, Planá, 34815
do 9:00 v klubovně tenisového oddílu
v 9:15 z přítomných hráčů
muži, dorost
soutěž dvouher pouze pro neregistrované hráče
soutěž čtyřher OPEN
telefonicky a sms na tel: 720941441
vojta.mares@seznam.cz
dvouhry pavouk 
Tiebreak do 10 bodů
jeden set/, čtyřhry pavouk na velký set 
Tiebreak/ 
300 Kč zahrnuje
pouze deblové soutěže je startovné 100 Kč 
zahrnuto/ 
ředitel turnaje: Vojtěch Mareš
vrchní rozhodčí: Pavel Moulis
poháry, medaile a věcné ceny 
pořadatel si vyhrazuje právo změnit systém 
účastníků 

Tenisový oddíl TJ Sokol Planá
pořádá turnaj neregistrovaných tenistů

Propozice
11.8.2019 

tenisové kurty Planá, Revoluční 218, Planá, 34815
do 9:00 v klubovně tenisového oddílu
v 9:15 z přítomných hráčů
muži, dorost 
soutěž dvouher pouze pro neregistrované hráče
soutěž čtyřher OPEN 
telefonicky a sms na tel: 720941441
vojta.mares@seznam.cz

pavouk  /2 vítězné sety, místo třetího setu Match 
Tiebreak do 10 bodů/ + útěcha pro poražené v prvním zápase 

, čtyřhry pavouk na velký set 

300 Kč zahrnuje účast v obou soutěžích a oběd 
pouze deblové soutěže je startovné 100 Kč 

ředitel turnaje: Vojtěch Mareš
vrchní rozhodčí: Pavel Moulis
poháry, medaile a věcné ceny 
pořadatel si vyhrazuje právo změnit systém 

Tenisový oddíl TJ Sokol Planá
 

pořádá turnaj neregistrovaných tenistů
 

 
 

Propozice

tenisové kurty Planá, Revoluční 218, Planá, 34815
do 9:00 v klubovně tenisového oddílu
v 9:15 z přítomných hráčů 

soutěž dvouher pouze pro neregistrované hráče

telefonicky a sms na tel: 720941441
vojta.mares@seznam.cz 

2 vítězné sety, místo třetího setu Match 
+ útěcha pro poražené v prvním zápase 

, čtyřhry pavouk na velký set 

účast v obou soutěžích a oběd 
pouze deblové soutěže je startovné 100 Kč 

ředitel turnaje: Vojtěch Mareš 
vrchní rozhodčí: Pavel Moulis 
poháry, medaile a věcné ceny  
pořadatel si vyhrazuje právo změnit systém 

Tenisový oddíl TJ Sokol Planá
pořádá turnaj neregistrovaných tenistů

Propozice 
 

tenisové kurty Planá, Revoluční 218, Planá, 34815
do 9:00 v klubovně tenisového oddílu 

soutěž dvouher pouze pro neregistrované hráče

telefonicky a sms na tel: 720941441 (V. Mareš), nebo email: 

2 vítězné sety, místo třetího setu Match 
+ útěcha pro poražené v prvním zápase 

, čtyřhry pavouk na velký set /do 9 gamů, za stavu 8:8 

účast v obou soutěžích a oběd 
pouze deblové soutěže je startovné 100 Kč 

pořadatel si vyhrazuje právo změnit systém 

Tenisový oddíl TJ Sokol Planá
pořádá turnaj neregistrovaných tenistů 

tenisové kurty Planá, Revoluční 218, Planá, 34815 

soutěž dvouher pouze pro neregistrované hráče 

(V. Mareš), nebo email: 

2 vítězné sety, místo třetího setu Match 
+ útěcha pro poražené v prvním zápase 

do 9 gamů, za stavu 8:8 

účast v obou soutěžích a oběd  /pro 
pouze deblové soutěže je startovné 100 Kč – občerstvení není 

pořadatel si vyhrazuje právo změnit systém turnaje dle počtu 

Tenisový oddíl TJ Sokol Planá 

 

(V. Mareš), nebo email:  

2 vítězné sety, místo třetího setu Match 
+ útěcha pro poražené v prvním zápase /

do 9 gamů, za stavu 8:8 

pro účastníky 
občerstvení není 

turnaje dle počtu 

 

/na 
do 9 gamů, za stavu 8:8 

účastníky 
občerstvení není 


