
      VÁNOČNÍ TURNAJ DRUŽSTEV (dvojic)

      V  BABYTENISE  21.12.2014  

Pořadatel  turnaje      družstev     :  TK Znojmo ( www.tkznojmo.cz )     

Místo konání : Nafukovací hala – tenis.dvorce, Do Lesek, 669 02 Znojmo

Termín turnaje dvoučlenných družstev :  neděle 21.12.2014 
Kontakt  : Martin Wirgler, tel.: 602 456 980, email: mwirgler@seznam.cz

Prezentace turnaje družstev babytenistů (roč.2006 a mladší) do 8:30 hodin.

SPOLEČNÁ  USTANOVENÍ :

PŘEDPIS :              Hraje se podle platných pravidel tenisu pro babytenis.

ZPŮSOB HRY :     Družstva budou hrát systémem: každé utkání se skládá ze dvou dvouher  a jedné čtyřhry –
obdoba DAVIS CUP a FED CUP (konečné výsledky utkání mohou být tedy 3:0 a 2:1), hrát se bude nejprve ve
skupinách a poté o umístění družstev.

POŘADÍ ZÁPASŮ V UTKÁNÍ : před každým zápasem napíší kapitáni družstev do zápisu utkání dva hráče
pro dvouhru podle pořadí na soupisce. Závěrečným zápasem je čtyřhra.

POČET DRUŽSTEV :  Na turnaji startuje max. 6 družstev. (hoši a dívky společně)

LOSOVÁNÍ : Losování družstev do skupin proběhne ihned po prezentaci.

PŘIHLÁŠKY  DRUŽSTEV  :     Přihlášky  družstev  telefonicky  nebo  emailem  nejpozději  do  pátku
19.12.2014  :  Martin Wirgler, tel.: 602456980, email :  mwirgler@seznam.cz.  Přihláška
musí obsahovat jména a příjmení hráčů v daném pořadí 1. a 2., ročník narození, klub a
zpětný kontakt na kapitána družstva - mobil a email.                                

MÍ ČE :                    Wilson – pro babytenis

POČET KURTŮ :  2 dvorce - antuka

STARTOVNÉ :      900,- Kč za každé družstvo

CENY :                   Poháry, diplomy a věcné ceny.

ROZHODČÍ :          Martin Wirgler, Zuzana Barteisová, Ondřej Zimek

POVINNOSTI  HRÁ ČŮ : Všichni  hráči  jsou  povinni  být  k  dispozici  a  jsou  povinni  každý odchod  z  haly
uskutečnit jen se souhlasem vedení turnaje.

!!! KAŽDÝ HRÁ Č TURNAJE PŘIVEZE 1 MALÝ VÁNO ČNÍ DÁREK (univerzální, jak pro kluka i
holku), KTERÝ DÁ POD VÁNO ČNÍ STROMEČEK V KLUBOVN Ě A NA KONCI TURNAJE BUDE
TYTO VÁNO ČNÍ DÁRKY ROZDÁVAT JEŽÍŠEK !!!

Výsledky a fotografie turnaje družstev pro babytenis budou zveřejněny na webu klubu TK Znojmo www.tkznojmo.cz .


