11. ročník soutěže rekreačních hráčů I. ČLTK Praha
1. Soutěží se v kategorii jednotlivců.
2. Soutěž proběhne v termínu květen – září 2019.
3. Soutěže se zúčastní hráči, kteří se přihlásili do 19. května 2019 na recepci klubu nebo e-mailem na sustr@cltk.cz.
4. Hráči budou rozděleni do skupin. Počet skupin a detailní systém hry bude upřesněn dle celkového počtu přihlášených hráčů.
5. Utkání ve skupině budou hrána na 2 vítězné sady (za stavu 1:1 se hraje rozhodující supertiebreak, tj. do 10 bodů) a musí se odehrát nejpozději do termínů
stanovených rozpisem soutěže.
6. Dvorec zajišťují oba hráči společně v souladu s hracím řádem klubu. Každý hráč má povinnost přinést na utkání 4 míče (výběr hracích míčů proběhne
dohodou nebo losem).
7. Vítěz zapíše výsledek utkání do tabulky na nástěnce.
8. Každá skupina má svoji tabulku. Za vítězství (i skrečí) obdrží hráč 2 body, za prohru 1 bod a za porážku skrečí 0 bodů.
9. O konečném pořadí hráčů ve skupině rozhoduje součet dosažených bodů. V případě rovnosti bodů dvou hráčů rozhoduje o pořadí vzájemné utkání.
V případě rovnosti bodů tří a více hráčů rozhoduje o pořadí minitabulka ze vzájemných utkání těchto hráčů. (další případná kritéria: rozdíl her v minitabulce
– celkový rozdíl her – celkový počet vyhraných her – umístění v loňském ročníku - los).
10. Celkový vítěz získává raketu Babolat Pure Aero Team G2 hráč na druhém místě obdrží tenisový bag BABOLAT Pure Decima RH X12 a hráč na
třetím místě dvě plechovky míčů BABOLAT
Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne na klubovém Vánočním večírku v prosinci 2019
11. Skreče a námitky řeší zvolený soutěžní výbor ve složení M. Šustr, J. Pecha a M. Plocová, který má také právo upravit stávající pravidla.
V Praze dne 2.5.2019

Mgr. Martin Šustr

11th year of the annual tennis competition for amateur players I.ČLTK PRAHA
1. Singles competition.
2. The competition will take place from May to September 2019.
3. Players registration is until the 19th of May 2019 at the club reception or via e-mail to sustr@cltk.cz
4. Players will be devided according to their ability and performance into groups.
5. Participants will be playing with each other within their in groups. Matches are played to 2 won sets (1:1 – supertiebreak, to 10 pts.) and shall take place
according to the published schedule.
6. Court is to be booked by both players together. Each players brings 4 balls (the balls for the game are selected based on players agreement or through
draw).
7. The winner should write down the score on a dedicated sheet on the club's board.
8. Each group has its own table (sheet). Players gain 2 points for a win, 1 point for a loss and 0 point for withdrawal.
9. Final results will be put together according to the number of points recieved by players during the whole season. In case two players reach the same
amount of points, their mutual match decides.
10. Winner will be announced and awarded by the BABOLAT tennis racket, runner up by tennis bag BABOLAT and player on the third place will win two
cans of tennis balls BABOLAT.
11. Defaults and protests will be solved by competition committee J. Pecha and M. Plocová, M Šustr, who has the right to adjust current rules.
Mgr. Martin Šustr

PŘIHLÁŠKY DO 19. KVĚTNA
NA RECEPCI NEBO SUSTR@CLTK.CZ

APPLICATION TILL MAY 19th
AT THE RECEPTION OR SUSTR@CLTK.CZ

