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Tradiční pořadatel tenisového turnaje dvojic 

Stančík a spol. ve spolupráci s Obecním úřadem v Mikulůvce vyhlašuje 

                         6. ročník turnaje: 

                MiCup 2019 
 

Nový ročník tenisového turnaje dvojic MiCup 2019 bude probíhat:  

 

   od 31. 5. 2019 do 25. 8. 2019 v základních herních skupinách 

     a bude opět ukončen velkým finálovým dnem v sobotu 31. 8. 2019. 

 

Podmínky přihlášení do turnaje Micup: 

1. Přihlášené týmy (dvojice) jsou povinny dodržovat hrací plán turnaje 

2. Účastnické týmy jsou povinny odehrát všechny zápasy v základní skupině nejpozději do  

 

                                                        25. srpna 2019 

 
3. Účastnické týmy jsou povinny při závazném přihlášení nahlásit kontaktní údaje: 

       - jména a příjmení přihlášené dvojice (týmu)  

      - telefon a kontaktní email 

5. Pořadatel turnaje:  

Jaroslav Stančík a spol., 

           Telefon 702 000 937   

                                                                              730 195 069 

                                                             email: jstancik@email.cz 
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6. Účastnické týmy jsou povinny uhradit zálohu na startovné ve výši 250,-Kč/osobu 

nejpozději v den ukončení zápasů v základních skupinách tj. 25. srpna 2019. 

 

Základní skupiny od 31. května do 25. srpna 2019 
 

1. Vzájemné zápasy v jednotlivých rozlosovaných skupinách se budou hrát na tenisovém 

kurtu sportovního areálu v Mikulůvce. 
 

2. Zápasy v základních skupinách v období od 31. 5. do 25. 8. 2019 se hrají na 2 vítězné sety. 

3. Termíny zápasů si určí soupeřící týmy navzájem a zajistí si na smluvený termín rezervaci 

tenisového kurtu u Hurtíka Pavla, tel. 775 073 413, email: hurtik9@centrum.cz  

4. Po ukončení každého zápasu jsou účastnické týmy povinny nahlásit výsledek vzájemného 

zápasu pořadateli turnaje a zaplatit poplatek za pronájem tenisového kurtu spolu 

s odevzdáním klíče od kurtu. 
 

5. Neodehrané zápasy v základních skupinách do 25. 8. 2019 budou klasifikovány 0 bodů pro 

oba soupeřící týmy. 

 

6. Dvakrát zamluvený termín zápasu nahlášenou rezervací pořadateli turnaje při nedostavení  

se jednoho z týmů bude klasifikován vítězstvím týmu, který se dvakrát dostavil 

k smluvenému vzájemnému zápasu. 
 

Program tenisového turnaje Micup 2019 

 

1. Otevření turnaje počíná vyhlášením termínu pro přihlašování týmů (dvojic). 

2. Propozice turnaje budou zveřejněny vyvěšením u tenisového kurtu ve sportovním areálu v  

Mikulůvce. 

 3. Přihlašování dvojic do turnaje MiCup 2019 je možné u pořadatele, buď telefonicky nebo 

prostřednictvím emailu včetně zaplacení zálohy na startovné 250,-Kč/osobu. 

4. Ukončení přihlašování týmů bude provedeno 31. května 2019 v 18 hodin v „Bufetu na 

koupališti“, kde bude za účasti všech přihlášených týmů (není povinné) provedeno regulérní 

losování do základních skupin.  

 

5. Na základě počtu přihlášených týmů bude určen počet základních skupin a konečný herní 

systém turnaje pro velký finálový den (výhradní právo pořadatele). 
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6. Konečné pořadí zúčastněných týmů bude určeno konečnými zápasy na velkém finále 

tenisového turnaje MiCup 2019, který bude probíhat v sobotu 

 

 

25. srpna 2019 od 9h 

 

 za účasti všech soupeřících týmů. 

 

7. Na velkém finále tenisového turnaje MiCup 2019 bude zajištěno bohaté občerstvení, 

bohatý program pro děti a další. 

 

8. Účastnické týmy mají nárok po doplacení startovného 250,-Kč/osobu (nejpozději při 

prezentaci na finálovém dnu 25. 8. 2019) na konzumaci vydatné snídaně, jednoho denního 

menu osobu během dne a nápojů v hodnotě 50,-Kč (jídelníček bude zveřejněn včas). 

 

 

 

Pravidla pro určení konečného pořadí: 
 
 

1. Počet získaných bodů (vítězný zápas = 1 bod) 

2. Vzájemný zápas 

3. Počet uhraných setů 

4. Počet uhraných gamů 

 

 

     V Mikulůvce 23. 4. 2019        Pořadatel turnaje

              


