Ivanovická brána, svazek obcí

Memoriál Vojtěcha Baláše v tenise smíšených družstev členských obcí
BALÁŠ CUP 2017
Účastníci – družstva (mohou být i smíšená, není podmínkou) členských obcí - počet
hráčů družstva 2 – 6 s trvalým pobytem v obci
Hrací systém – vyřazovací, případně 2 skupiny/ dle počtu přihlášených/, v prvním kole
se utkají buď vylosované dvojice s tím, že čtyři družstva, která hrála v loňském ročníku
semifinále, budou nasazena / při počtu 8 družstev/, při počtu 6 družstev se vylosují 2
skupiny po třech a následuje systém každý s každým ve skupině. Vítězové postoupí
buď do semifinále, nebo finále.
Utkání mezi družstvy se hraje na 5 zápasů – 4 dvouhry a 1 čtyřhra (systém „Davis
cup), za vítězství v zápase náleží 1 bod, zápasy se budou hrát na dva vítězné sety, se
zkrácenou hrou za stavu 6 : 6.
Zúčastnit se mohou i družstva obcí, které nemají tenisový kurt - ta budou v losování
nasazena, aby se nemohla vzájemně utkat v prvním kole.
První kolo a semifinále se odehrají na hřištích přihlášených družstev dle losu. Finále se
odehraje dle losu či domluvy na kurtě jednoho z finalistů.
Každé mužstvo obdrží sadu míčů zdarma, rozhodčí dle domluvy mezi soupeři,
občerstvení pro hráče zajišťuje vždy domácí tým dle vlastního uvážení.
Časový rozvrh při 8 družstvech:
I.
kolo – červen 2017
II.
semifinále – červenec, srpen
finále – září 2017

Časový rozvrh při 6 družstvech:
utkání ve skupinách – červen
finále – září

Vítězné družstvo obdrží putovní pohár a věcné ceny!
Nehrající kapitán (může být i hrající) – starosta nebo starostka obce nebo jimi
pověřený člen zastupitelstva.
Startovné se neplatí, v případě nenastoupení družstva k utkání se platí omluvné
1.000,- Kč.
Zápasy se odehrají v jednotně stanovených termínech, pokud se účastníci
nedohodnou na náhradním termínu.
Uzávěrka přihlášek je do 26. 5. 2017 u paní Gabriely Hladké.
Rozlosování proběhne na nejbližším zasedání správní rady svazku obcí.

