HMČR seniorů 2019 - LTC MODŘANY 2005
Termín 13.3.2020– 15.3.2020 se uskuteční již 10. ročník
Halového mistrovství České republiky seniorů ITF GRADE 3 (CLOSED)
(turnaje se mohou zúčastnit hráči s IPIN viz informace níže)
Kategorie veteráni jsou otevřené pro:
Muži: 35+40+45+50+55+60+65+70+75+80+
Ženy:30+ 40+50+60+70+

Povrch :
antukové dvorce, nafukovací hala
Adresa klubu: LCT Modřany 2005, Komořanská ulice 2229/49, 143 12, Praha 4 – Modřany
http://www.mapy.cz/#st=s@sss=1@ssq=LTC%202005@@
Telefon recepce areálu: 774313113
Spojení : bus č. 165,139
Nejbližší ubytováníPension Winepension, Hubičkova 1396/27, Praha 4
http://www.winepensionprague.com
Systém turnaje:
hraje se vylučovacím způsobem na dva vítězné sety při použití systému Tie-break za stavu 6:6. za stavu 1:1 na sety se místo 3.setu hraje
jediný Super Tie-break do 10 bodů.
Pro účast v turnaji JE potřeba mít IPIN ( nově je IPIN pro všechny bez poplatků, poplatek je zahrnut ve startovném)
Startovné Kč 800,- + Kč 100,- za poplatek IPIN na č.účtu č.ú. 20001-505254399/0800
Platba v hotovosti na místě není možná. Omlouváme se za nové nařízení ITFtennis.
Přihlášky do čtyřher do soboty 12.00 ( budou rozehrány podle počtu dvojic v sobotu večer nebo v neděli dopoledne) .
Pro vítěze, finalisty a semifinalisty jsou připraveny poháry, diplomy a věcné ceny.
Přihlášení do turnaje: Přihlášky do: 28.2.2020
Přes www.itftennis.com , www.seniortenis.cz
Telefon:+420 608244655 Zuzana Eliášová, ředitelka turnaje z.eliasova@gmail.com
Losování bude zveřejněno na www.itftennis.com a na www.seniortenis.cz
V PÁTEK 13.3.2020 V 19.00 SE BUDE KONAT VALNÁ HROMADA – v prostorách klubové restaurace
Jste srdečně zváni – občerstvení zajištěno

Partneři turnaje: LTC Modřany 2005,Babolat,HUGO Bike Prague,Tipsport,Tawan,Kryocentrum s.r.o,ČTS

Všichni hráči, kteří budou soutěžit na ITF turnajích v roce 2020 , se musí zaregistrovat na www.itftennis.com/ipin a mít v době turnaje IPIN číslo.

Hráči se mohou zregistrovat BEZ PLACENÍ POPLATKŮ !!! Poplatek 100 Kč bude účtován pouze v rámci turnaje, kterého se hráč
zúčastní.

Platí to i pro hráče hrající na uzavřených národních soutěžích.!!!

