
                              

HEAD SERIE ZNOJMO  2018/2019 

BABYTENIS – ZIMA 2018/2019 

Pořadatel serie turnajů:  TK Znojmo ( www.tkznojmo.cz ) 
 

Místo konání : Tenisové dvorce, Leska Horní 2135/1, 669 02 Znojmo 

                            Nafukovací antuková hala ( 2 kurty ) 
 

Kontakt : Martin Wirgler, tel.: 602 456 980, email: mwirgler@seznam.cz 

 

HEAD SERIE ZNOJMO 2018/2019  je zimní série 3 turnajů pro kategorii 

BABYTENISU ( hráči roč. 2010 a mladší ). Turnaje se hrají vždy hoši a dívky 

společně. Každý turnaj je bodován a na konci halové sezóny postoupí 12 

nejlepších hráčů na závěrečný turnaj HEAD MASTERS SERIE 2018/2019, 

kde bude vyhlášeno a oceněno poháry nejlepších 12 hráčů celé zimní série 

2018/2019. 

 

Termíny jednotlivých turnajů: 

I.   Turnaj :    17.11.2018   (sobota do 8:30) 

II. Turnaj :    22.12.2018   (sobota do 8:30)  
III. Turnaj :     3.2.2019     (neděle  do 8:30)  

MASTERS:      16.3.2019     (sobota do 8:30) 

 

SPOLEČNÁ  USTANOVENÍ : 

PŘEDPIS :              Hraje se podle soutěžního řádu tenisu platného od 1.12.2000 a podle 

platných pravidel tenisu. 

POČET HRÁČŮ :  Na každém turnaji startuje max.16 hráčů. (hoši a dívky společně) 

ZPŮSOB HRY :    Hraje se nejprve ve skupinách a poté vyřazovacím způsobem o umístění. Na 

každém turnaji se hraje vždy jen dvouhra na 4 vítězné hry, za stavu 3:3 se 

hraje rozhodující hra. Na turnajích se nebude nasazovat a každý turnaj je 

bodován systémem 160 bodů vítěz a 10 bodů poslední hráč. Na závěrečné 
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MASTERS postupuje 12 nejlépe umístěných hráčů podle získaných bodů 

na dílčích turnajích. 

 

PŘIHLÁŠKY :    Přihlášky telefonicky nebo emailem : Martin Wirgler, tel.: 602456980, 

email : mwirgler@seznam.cz.  Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení 

hráče, ročník narození, město a zpětný kontakt : mobil a email.                                 

MÍČE :                    HEAD 

POČET KURTŮ :  2 antukové kurty v nafukovací hale 

STARTOVNÉ :      400,- Kč za každý turnaj 

CENY :             Poháry a věcné ceny na každém turnaji, které zajistí pořadatel společně s 

firmou HEAD, která je oficiálním partnerem série turnajů. 

ROZHODČÍ :         Martin Wirgler, Martin Entler, Vojtěch Poláček, Pavel Janíček 

POVINNOSTI HRÁČŮ : Všichni hráči jsou povinni být k dispozici a jsou povinni každý  odchod 

z areálu uskutečnit jen se souhlasem vedení turnaje. 

 

Výsledky všech turnajů budou zveřejněny na webu www.cztenis.cz a také na 

webu klubu TK Znojmo www.tkznojmo.cz , kde bude také aktuální pořadí hráčů 

v celé zimní sérii turnajů HEAD SERIE ZNOJMO 2018/2019. 
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