• hraje se na venkovních tenisových dvorcích LTC Humpolec
• turnaje se mohou zúčastnit pouze neregistrovaní hráči od 18 let, kteří mají min. 3 roky propadlou registraci
(Tour se mohou dále zúčastnit i hráči starší 60 let, kteří mají alespoň jeden rok propadlou registraci)
• hráči mohou startovat ve dvouhře, čtyřhře nebo v obou disciplínách
• každá disciplína bude otevřena za předpokladu minimálně osmi přihlášených jednotlivců nebo dvojic
• každý přihlášený /dvojice/ dostane jedny nové míče US Open
• hraje se na dva vítězné sety, v každém za stavu 6:6 tiebreak
• během jarní a letní sezony odehraje každý hráč /dvojice/ s každým jeden vzájemný zápas – termíny si hráči
domlouvají sami. V případě velkého počtu přihlášených budou hráči rozlosováni do více skupin.
• do konce srpna musí být všechny zápasy odehrány (za vítězný zápas si hráč připíše 2 body, za prohraný
1 bod, za neodehraný zápas 0 bodů). Vítěz nahlásí výsledek do 24hodin u Filipa Němce /tel. 734 360 511,
williem@seznam.cz/
• pravidlo vyzývání – pokud vyzývaný soupeř jednou nemůže, tak si mezi sebou soupeři domluví náhradní
termín, pokud se nemůže daný soupeř dostavit ani v náhradním termínu, tak bude tento zápas skrečován
ve prospěch vyzývatele
• na konci srpna se sečtou body a pouze 12 dvojic /hráčů/, resp. 6 a 6 z každé skupiny bude moci startovat
v závěrečném turnaji, pro ostatní bude turnaj uzavřen nejlepší 4 hráči/dvojice budou nasazeny v hlavním
turnaji /Bernard Cup/ neregistrovaných, který se uskuteční 15. 9. 2018, pokud se nebude moct zúčastnit
závěrečného turnaje některá z dvojic/hráč/, kteří do něj postoupili, tak se ho bude moct zúčastnit další
dvojice /hráč/ v pořadí
• dvojice jsou stálé, takže není možné měnit spoluhráče v průběhu tour /bude to možné, jen za předpokladu,
pokud s tím budou souhlasit všichni zúčastnění/
• navíc nejlepší tři hráči /dvojice/ v tabulce základní části dostanou věcné ceny (např. poháry, krabici míčů,
omotávky, poukázka na 1,5 hodiny do haly u Cihelny, projížďka na TRIKE apod.)
• v závěrečném turnaji se bude hrát o věcné ceny od pivovaru Bernard a dalších partnerů TOUR
(hlavní cena: 50l sud 11°, putovní pohár za dvouhru a čtyřhru, poháry pro nejlepší tři, apod.)
• startovné: dvouhra – 1 100 Kč
V ceně startovného je zahrnuto i celosezonní
čtyřhra – 700 Kč /osoba/
bezplatné využívání tenisových dvorců u Cihelny.
obojí – 1 300 Kč
• míče na základní část si zajistí hráči sami, pro závěrečný turnaj zajistí míče LTC Humpolec
• přihlášky do 29. 4. 2018 u Filipa Němce tel. 734 360 511, williem@seznam.cz
• tabulka s přihlášenými hráči bude viset v tenisové hale na nástěnce (zde budou rovněž všechny výsledky).
Výsledky budou aktualizovány i na www.ltc-humpolec.cz cca 2x měsíčně
• případné spory budou neprodleně nahlášeny u Miroslava Chyby, tel. 774 672 904, chybamira@seznam.cz
a rozhodnuty organizačním výborem tour do sedmi dnů od nahlášení
• pro turnajové zápasy bude 4 dny v týdnu rezervován dvorec a v rezervačním systému budou uvedeny časy
jednotlivých zápasů. Jednotlivé zápasy je nutno nahlásit 24 hodin předem u Filipa Němce /tel. 734 360 511,
williem@seznam.cz z důvodu zajištění organizace zápasů a jejich nasazení na dvorec.
• organizační výbor: Libor Novák, Filip Němec, Miroslav Chyba

• Termín zahájení Tour 7. 5. 2018

