Propozice k tenisovému turnaji : O pohár MFC
dvouhry
P ihlášení ú astníci odehrají své zápasy b hem letních prázdnin
(nejpozd ji do 31.8.2011) ve skupinách dle losu systémem každý
s každým. Hraje se na 2 vít zné sety do 6 bod v setu, za stavu 6:6 se
hraje zkrácená hra (tie-break). Vít z nahlásí kone ný stav zápasu na
recepci MFC. Záv re ná (finálová) ást turnaje se odehraje v pr b hu
zá í 2011 a zú astní se jich nejlepších 8 ú astník ze skupin. Finálová
ást turnaje se hraje vy azovacím zp sobem (play-off). Nezbytnou
podmínkou pro hladkou organizaci turnaje je, aby ú astníci dali
k dispozici své kontakty ostatním protihrá m, aby bylo možné se
navzájem domluvit na ase zápasu. Kontakty budou k dispozici na
recepci, kde bude pro p ípad smluvení volných termín poskytnuta
p íslušní sou innost. Ve skupinách si každá soupe ící dvojice zaplatí na
recepci kurt (neplatí se tedy žádné startovné), v play-off budou již kurty
zdarma. Hraje se o zajímavé v cné ceny a o r zné slevy i permanentky
na tenis p íp. ostatní služby MFC ve stejné hodnot .

Propozice k tenisovému turnaji : O pohár MFC
ty hry
P ihlášení ú astníci (dvojice) odehrají své zápasy b hem letních
prázdnin a áste n v zá í (nejpozd ji do 15.9.2011) ve skupin dle losu
systémem každý s každým. Hraje se na 2 vít zné sety do 6 bod v setu,
za stavu 6:6 se hraje zkrácená hra (tie-break). Vít z nahlásí kone ný
stav zápasu na recepci MFC. Nezbytnou podmínkou pro hladkou
organizaci turnaje je, aby ú astníci dali k dispozici své kontakty ostatním
protihrá m, aby bylo možné se navzájem domluvit na ase zápasu.
Kontakty budou k dispozici na recepci, kde bude pro p ípad smluvení
volných termín poskytnuta p íslušní sou innost. Každá soupe ící
dvojice si zaplatí na recepci kurt (neplatí se tedy žádné startovné). Hraje
se o zajímavé v cné ceny a o r zné slevy i permanentky na tenis p íp.
ostatní služby MFC ve stejné hodnot .

