XII. ROČNÍK TENISOVÉ LIGY BABOLAT Start Poruba
COMPUTER DVOUHRY
Propozice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

COMPUTER je určen pro členy i nečleny TJ Start, rekreační tedy nezávodní hráče.
COMPUTER se hraje v období od 1.5.2022 do 25.9.2022.
Přihlášení hráči hrají systémem každý s každým.
Zápasy se hrají dle tenisového řádu, do devíti vítězných gamů, za stavu 8:8 se hraje tiebreak (do 7
bodů).
Soutěž bude zakončena turnajem MASTERS a po něm bude následovat závěrečné vyhodnocení celé
soutěže. Slavnostní vyhodnocení soutěže vč. odměnění hráčů proběhne v areálu tenisových kurtů TJ
Start Ostrava – Poruba. Termín bude upřesněn v září 2022.
Přihlášení do COMPUTERU je možné mailem na kristyna.web@seznam.cz nebo přímým
zápisem do startovní listiny na kurtech.
Startovné Computer dvouhry: člen TJ Start
700,- Kč
nečlen TJ Start 900,- Kč
Startovné zahrnuje 8 ks tenisových míčů BABOLAT All Court.
Úhrada startovného a vyzvednutí míčů v bufetu na kurtech. Platba startovné hotově, platební kartou
nebo bankovním převodem na č.ú. 107-9254360277/0100; v.s. 2; text Computer „jméno příjmení
hráče“. Úhradou startovného uděluje hráč souhlas se zpracováním osobních údajů a zveřejněním
fotografií a výsledků Computeru na webových a facebookových stránkách TJ Start.
HERNÍ ŘÁD TURNAJE COMPUTER dvouhra
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Vyzývání k zápasu
 hráči ze skupiny se vyzývají vzájemně, osobně, telefonicky, SMS, emailem
 vyzyvatel navrhne časově přijatelné termíny vyzývanému a zajišťuje rezervaci kurtu
 pokud tyto termíny nebudou ze strany vyzývaného 3x akceptovány, navrhuje termín zápasu
vr. rozhodčí soutěže. Čekací doba dohodnutého zápasu je 15 minut. Hráč, který se nedostaví,
prohrává kontumačně 0:9
 nevyužitý objednaný kurt platí nepřítomný dle ceníku tenisového klubu v plné výši
 v případné odvolání již domluveného termínu je třeba soupeře informovat 24 hodin před
dohodnutým termínem, jinak bude zápas kontumován
Úhrada kurtu
 hráči nečlenové jsou povinni uhradit kurt správci tenisového klubu před zápasem, cena kurtu pro
hráče Computeru: 8-14 hod 130 Kč/hod, 14-20 160 Kč/hod
Míče
 hraje se s míči Babolat All Court, je na domluvě hráčů kdo balóny dodá (možnost zakoupit na
dvorcích).
Hra
 hraje se do 9-ti vítězných gamů, za stavu 8:8 se hraje tiebreak (do 7 bodů)
 vyhraný gam =1 bod, vítězství + 1 bod (max. zisk: 9 bodů za gamy + 1 bod za vítězství = 10 bodů)
 pro tyto zápasy je možná rezervace kurtu v rezervačním systému klubu na www.start-ostrava.cz na
dobu 1,5 hod. (rezervujte jako „4-hra“ a do poznámky napište „ zápas COMPUTER“)
Po zápase
 vyzyvatel je povinen zapsat výsledek do tabulky Computer dvouhra 2022.
 výsledky budou klubem pravidelně aktualizovány i na stránkách www.start-ostrava.cz (rekreační
hráči----Computer dvouhra)
Chování hráče
 o sporných bodech rozhoduje vrchní rozhodčí soutěže Kristýna Damašková
 při nemorálním a nesportovním chování hráče bude hráč diskvalifikován a vyloučen
z COMPUTERU bez nároku na vrácení startovného
 hráči hrají v duchu FAIR PLAY
 hráči jsou povinni dodržovat provozní řád venkovních tenisových kurtů TJ Start

Organizační dotazy: Kristýna Damašková; e-mail: kristyna.web@seznam.cz; mob.: 734 728 429

