
  

 

 

 

 

 

 

LTC BEROUN, z.s. - klubový turnaj 2019 

Milí rodiče a hráči! 

Připravili jsme klubový turnaj pro hráče od ročníku 2010 do 2005. 

Přihlášky do: 10.3.2019 

Po přihlášení budou vytvořeny pravděpodobně dvě skupiny hráčů 

podle aktuální výkonnosti. Vítězové skupin si zahrají super finále! 

Tenis jsou nejen tréninky, ale hlavně zápasy, přesně k tomu slouží 

tento turnaj. Vyzkoušíte si zápasový rytmus a naučíte se počítat. 

Tři nejlepší hráči budou odměněni cenou.  

Hlavně pamatujte, že se počítá každý vyhraný game!!! Takže prohra 

vůbec nevadí, snažte se vybojovat co nejvíce gamů. Ideální bude 

odehrát všechny zápasy, pokud ne, získáváte body i tím, že zahrajete 

co nejvíce zápasů. 

Pokud nám to počasí dovolí, zahájíme turnaj ještě před přebory 

okresu. Budete včas informováni. 

Je nutné, aby každý hráč měl jednu dózu vlastních míčů, označte si 

je monogramem, aby bylo jasné, komu patří. Tyto míče vždy použijete 

při zápasech.  



Tenisové míče si můžete zakoupit na LTC Beroun. 

Možnosti, kdy hrát zápasy: čtvrtek odpoledne, pátek odpoledne, 

sobota a neděle dle mistrovských utkání buď odpoledne po zápasech 

nebo pokud se nehraje, tak kdykoli. V červenec - srpen v podstatě 

kromě kurzů a turnajů kdykoli. Září víkendy volno celý den. 

Pokud chcete jít hrát ve čtvrtek nebo v pátek, zavolejte to vždy 

Monice, bude mít přehled, zda je volno. 

Výsledek je nutné nahlásit vždy písemňe na email: 

ltcberoun@seznam.cz . 

Turnaj se hraje systémem každý s každým, na jeden set.  

Za stavu 6:6 se hraje tie-break, to je zkrácená hra do 7 bodů, 

výsledek musí být o dva body (7:5, 9:7, 7:4.....).  

Hráč, který je za stavu 6:6 na řadě s podáním,  začne podávat zprava 

a odehrají první bod,  pak podává 2x druhý hráč, poprvé zleva a tak 

se to stále po dvou podáních střídá až do 7 bodů. Stále se střídá 

pravá a levá strana. Lichý součet zleva, sudý zprava. Poloviny dvorce 

se střídají při součtu bodů 6,12,18..... 

Dotazy směřujte v dopoledních hodinách telefonicky na Moniku nebo 

Tondu, odpoledne piště e-mail, večer nebo dopoledne, následující den  

vám odpovíme. 

Termín dohrání zápasů: 10.10.2019. Vyhlášení vítězů proběhne 

na Bowlingovém turnaji ke konci roku 2019. 

Akce LTC Beroun jsou zajišťovány za finanční pomoci města Beroun a  

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Hodně štěstí při turnaji  ! ! ! ! ! ! ! 

Monika a Tonda Novákovi, telefony: M: 608856795, T:777288879 

mailto:ltcberoun@seznam.cz

