Město Hradec nad Moravicí

LAMA TOUR 2010

Prize money: 100 000,- CZK
Věcné dary od sponzorů turnaje
Umístění: dle závěrečného pořadí
Vítězný pár
4. místo
7. místo
10. místo
13. místo
16. místo
19. místo

20 000,- CZK
10 000,- CZK
5 000,- CZK
3 000,- CZK
1 500,- CZK
1 500,- CZK
1 000,- CZK

2. místo
5. místo
8. místo
11. místo
14. místo
17. místo
20. místo

14 000,- CZK
8 000,- CZK
4 000,- CZK
2 500,- CZK
1 500,- CZK
1 000,- CZK
1 000,- CZK

3. místo
6. místo
9. místo
12. místo
15. místo
18. místo

12 000,- CZK
6 000,- CZK
3 500,- CZK
2 000,- CZK
1 500,- CZK
1 000,- CZK

(finanční odměny budou vyplaceny v hotovosti po ukončení Finálového kola)
LAMA TOUR se stal tradičním dlouhodobým turnajem neregistrovaných hráčů a hráček* tenisu ve čtyřhře. V letošním roce se vracíme
k osvědčenému věkovému omezení, kdy součet dosaženého věku obou hráčů k 31. 12. 2009 byl větší nebo roven číslu 80.
Místo konání:

Sportovní areál LAMA
Gurdrichova 762, Hradec nad Moravicí

Povrch:

5 venkovních antukových kurtů

Míče:

WILSON US OPEN

* neregistrovaný hráč – hráč, který ukončil registraci u Českého tenisového svazu nejpozději ke dni konání prvního kola LAMA TOUR 2010
(viz cztenis.cz)
CENTRUM Moravia Sever spol. s r.o.
Rudná 3
703 00 Ostrava – Vítkovice
www.mercedes-moravia.cz
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První kolo:

Datum konání:

8. května 2010

Termín zahájení podávání přihlášek:

26. dubna 2010, od 12.00 hod, e-mail sport@oplama.cz

Počet účastníků:

prvních třicet dva přihlášených párů

Losování do skupin:

8.30 hod

Zahájení turnaje

9.00 hod

Hrací plán:

Podle počtu přihlášených párů budou rozlosovány skupiny. O počtu skupin rozhoduje vedení
turnaje. Nejlepších 16 párů postoupí dle pořadí ve skupinách do osmifinále vyřazovací části
prvního kola. O pořadí ve skupinách rozhoduje počet vyhraných utkání, v případě rovnosti bodů
pak rozdíl součtu skóre odehraných her ve skupině, dále vzájemný zápas a v poslední řadě los.
Zápasy ve skupinách i ve vyřazovací části se hrají dle platných pravidel tenisu na jeden set, za
stavu 6:6 se bude hrát tie break.

Body za účast v kole:

každý zúčastněný jednotlivec

50 b.

Body za vítězství ve skupině:

každý jednotlivec

25 b.

Body za umístění v kole:

vítězové každý

100 b.

poražení finalisté každý

78 b.

poražení semifinalisté každý

57 b.

poražení čtvrtfinalisté každý

37 b.

poražení osmifinalisté každý

18 b.

Po každém kolem bude vytvořena a zveřejněna na www.sportlama.cz tabulka průběžného pořadí LAMA TOUR. V případě rovnost bodů
bude rozhodovat součet ročníků narození (čím menší, tím lepší).

CENTRUM Moravia Sever spol. s r.o.
Rudná 3
703 00 Ostrava – Vítkovice
www.mercedes-moravia.cz
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Druhé kolo:
Datum konání:

29. května 2010

Termín zahájení podávání přihlášek:

17. května 2010, od 12.00 hod, e-mail sport@oplama.cz

Nasazení do skupin:

podle průběžného pořadí LAMA TOUR bude do každé skupiny nasazen jeden pár, zbytek los

Vše ostatní

viz. První kolo

Třetí kolo:
Datum konání:

19. června 2010

Termín zahájení podávání přihlášek:

7. června 2010, od 12.00 hod, e-mail sport@oplama.cz

Čtvrté kolo:
Datum konání:

21. srpna 2010

Termín zahájení podávání přihlášek:

9. srpna 2010, od 12.00 hod, e-mail sport@oplama.cz

Finálové kolo:

Datum konání:

11. září 2010

Termín zahájení podávání přihlášek:

30. srpna 2010, od 12.00 hod, e-mail sport@oplama.cz

Počet účastníků:

max. 24 párů dle průběžného pořadí LAMA TOUR po pátém kole

Losování do skupin:

8.30 hod

Zahájení turnaje

9.00 hod

CENTRUM Moravia Sever spol. s r.o.
Rudná 3
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Nasazení do skupin:

podle průběžného pořadí LAMA TOUR bude do každé skupiny nasazen jeden pár, zbytek los

Body za účast ve finálovém kole:

každý zúčastněný jednotlivec

Body za vítězství ve skupině:

každý jednotlivec

Body za umístění ve finálovém kole:

vítězové každý

200 b.

poražení finalisté každý

156 b.

poražení semifinalisté každý

114 b.

poražení čtvrtfinalisté každý

74 b.

poražení osmifinalisté každý

36 b.

Vše ostatní

100 b.
50 b.

viz. První kolo

Ostatní podmínky LAMA TOUR:

Organizace turnajového kola:

Vedení turnaje má vyhrazeno právo provést v případě nutnosti změny organizace turnaje LAMA
TOUR. Tyto změny budou prezentovány na webových stránkách sportovního klubu či vždy před
zahájením jednotlivého kola.
Pokud se dané kolo v den konání nedohraje, dohrávka se uskuteční následující kalendářní den
od 9.00 hod.
V případě nepřízně počasí rozhoduje vedení turnaje o přerušení či zrušení daného kola. Při
zrušení daného kola vedení turnaje stanoví nový termín, který bude zveřejněn na webových
stránkách.

CENTRUM Moravia Sever spol. s r.o.
Rudná 3
703 00 Ostrava – Vítkovice
www.mercedes-moravia.cz
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Účastníci:

Každý hráč se může zúčastnit libovolného počtu kol turnaje. Každý hráč se může jednotlivého
kola turnaje zúčastnit s libovolným spoluhráčem.

Sestavení průběžného pořadí párů:

Dle získaných bodů zúčastněných párů po jednotlivých kolech LAMA TOUR.

Sestavení závěrečného pořadí párů:

Dle získaných celkových bodů za všechny kola LAMA TOUR a to každý jen s tím spoluhráčem,
se kterým hrál alespoň jedno kolo LAMA TOUR a zároveň má s ním v součtu nejvíce bodů.

Startovné:

300,- Kč na osobu a základní kola LAMA TOUR, 500,- Kč finálové kolo LAMA TOUR

Pohoštění:

ranní koláčky, oběd a večerní dokrmení v ceně

Vyhodnocení:

každé kolo turnaje LAMA TOUR bude samostatně věcně vyhodnoceno za spoluúčasti sponzora
turnaje Mercedes-Benz, CENTRUM Moravia Sever spol. s r.o.

Zasílání přihlášek:

e-mail: sport@oplama.cz

Minimální údaje na přihlášce:

jméno, příjmení a datum narození obou hráčů, tel. spojení,

Vyřazení přihlášky:

při naplnění maximálního počtu účastníků daného kola či neuvedení povinných údajů budou
přihlášky vyřazeny. O vyřazení přihlášky budete informováni prostřednictvím e-mailu.

Informace o turnaji:

Sportovní areál LAMA, tel. 553 654 228, www.sportlama.cz

Vedení turnaje:

Alexandr Ostroborodov, ing. Pavel Stuchlík
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