THE BEST OF 2010
Priateľský tenisový turnaj chlapcov narodených v roku 2010
PROPOZÍCIE
Miesto:
SportPark Stupava
Nová ulica 64, 900 31 Stupava, Slovakia
https://goo.gl/maps/h9rMzXjH9XnkGnWZ8
Bezplatné parkovanie v areáli.
Dátum:
12.-13.10.2019
Všetky zápasy sú naplánované na sobotu.
V nedeľu sa bude hrať iba v prípade extrémne dlhých zápasov, prípadne kvôli
nepriaznivému počasiu.
Registrácia:
8.30 – 9.00
Hrací systém:
Dve skupiny po 5 hráčov.
Skupinu si vylosuje hráč pri registrácii.
Dvaja hráči z jedného klubu nebudú v rovnakej skupine.
Hrá sa na jeden víťazný set systémom „každý s každým“.
Víťazstvo = 3 body
Prehra = 0 bodov
Víťazstvo v tie break = 2 body
Prehra v tie break = 1 bod
Konečné poradie určí zápas dvojíc s rovnakým umiestnením v jednotlivých
skupinách.
Tréner/rodič nie je prítomný priamo na kurte počas zápasu.
Hráči si počítajú stav sami, na kurte je prítomný rozhodca ako zodpovedný
supervízor.
4 antukové dvorce v exteriéri
V prípade výrazne nepriaznivého počasia 3 dvorce s umelým povrchom
v interiéri
Hráči neplatia štartovné.
Bližšie info a fotky z turnaja:
www.thebestof2010.com

Na turnaj je nutné priniesť Súhlas so spracovaním osobných údajov
podpísaný oboma zákonnými zástupcami dieťaťa (GDPR). Vyplnený
a podpísaný dokument môžete tiež oscanovať a poslať ho na mailovú
adresu organizátora, ak vám táto možnosť vyhovuje viac.
Povinnosť súhlasu (GDPR) je najmä kvôli zverejneniu mena a fotiek z turnaja na
webstránke.
Organizátor zabezpečuje:
Tenisové kurty
Tenisové lopty
Pitný režim
Drobné občerstvenie – ovocie
Rozhodcov
Ceny:
Každý účastník hlavného turnaja získava:
Účastnícku trofej
Šiltovku s logom turnaja
Sack na tenisky
Nulové štartovné
Viťaz turnaja získava:
Víťaznú trofej
Automatickú miestenku na ďalší ročník turnaja
Dôležité:
Organizátor a športový garant turnaja si vyhradzujú právo na zmeny a úpravy
pravidiel pred aj počas turnaja.
ORGANIZÁTOR:
smartin
Martin Šimunič
smartin@smartin.sk
0910 906 607
ŠPORTOVÝ GARANT:
TC Stupava
Martin Búlik
martin.bullik@gmail.com
0911 558 680
HLAVNÝ PARTNER:
mojitino
PARTNERI:
KamNaMenu
Biznisweb
Vectorportal

_____________________________________________________________________________________
KVALITA A FAIR-PLAY:
Hlavným zámerom tohoto turnaja sú zápasy s kvalitnými súpermi rovnakého
veku.
Tenis je hra gentlemanov a toto je priateľský tenisový turnaj.
Nech vyhrá kvalitný a férový tenis!!

