
 

Plán činnosti spolku Tenisová rodina pro rok 2020 

Prosinec 2019 
Vyjednání nových termínů pro halové turnaje na měsíce Leden – Duben 2020. Maximálně 6 
termínů z toho 3 x denní turnaje. Dosáhnout ceny za pronájem haly ve výši 300,- Kč/1 
hodina. Turnaje určené pro muže – minimálně 2x dvouhra muži.  
Sobota 14.12.2019 – Čtyřhra muži – zajistit turnaj a začít pomalu sestavovat organizační tým 
pro rok 2020.  
Středa 25.12.2019 – Dvouhra muži – podle zájmu připravit turnaj + karetní turnaj pro 
doprovod hráčů. Seznámit hráče a hráčky s plánem soutěží pro rok 2020.  
 

Leden 2020 
Dotáhnout do konce jednání s areály v okolí města Česká Lípa. Dosáhnout dohody na 
pořádání jednodenních turnajů pod názvem Tennis Family Tour. Plánovat turnaje společně, 
bez vzájemné termínové kolize. Pomáhat si s propagací a s organizací. Hráčům nabídnout 
jednotný styl organizace, pravidla, žebříček, sponzorům pak možnost propagace 
v jednotlivých areálech i v celé turnajové sérii. Zajistit pravidelné zpravodajství z turnajů a 
včasné zveřejňování výsledků turnajů. K propagaci turnajů využít městské zpravodaje a 
všechna důležitá média.  
 
Na konci ledna 2020 uspořádat pravidelnou roční členskou schůzi. Členům spolku předat 
informace z dosavadní činnosti spolku včetně finanční bilance a projednat s nimi plán 
jednodenních i dlouhodobých turnajů pro rok 2020. Sestavit organizační tým a spolek 
převést z individuálního na kolektivní vedení. Zvolit dozorčí radu spolku. Do organizace 
zapojit jen členy a členky, kteří o to projeví zájem.  
 

Únor 2020 – Duben 2020 
Dokončit zimní halovou sezónu uspořádáním několika dalších turnajů v denních i večerních 
hodinách. Na turnajích získávat hráče pro dlouhodobé turnaje 2020 na jaře a v létě 2020. 
Zažádat o dotace na turnaje město Česká Lípa a Liberecký kraj.  
 

Květen 2020 
Zahájit dlouhodobé venkovní turnaje + rozjet ve spolupracujících areálech turnajovou sérii 
Tennis Family Tour pro muže a ženy. V rámci série pořádat turnaje v kategoriích dvouhra a 
čtyřhra muži, smíšená čtyřhra, čtyřhra ženy. Oslovovat více potenciálních sponzorů.  
 

Červen 2020 – Říjen 2020 
Realizace spolupráce s okolními areály v pořádání jednodenních turnajů. Pečlivě organizovat 
dlouhodobé turnaje.  
 

Srpen 2020 
Zahájit jednání s PO Sport Česká Lípa na dalším prodloužení stávající smlouvy ohledně 
pronájmů kurtů v areálu u Ploučnice.  
 

Září - Říjen 2020 
Uspořádat závěrečný večírek pro hráče z dlouhodobých turnajů. Domluvit termíny pro zimní 
halové turnaje. Seznámit hráče s plánem turnajů v rámci zimní halové sezóny 2020/2021. 
 
 
 



 

Další činnosti spolku v průběhu celého roku 2020. 
 

• Získávání dalších členů a členek v průběhu celého roku z celého okresu 

• Zajistit výhody na slevy za pronájem kurtů ve všech areálech, které s námi budou 
spolupořádat turnaje.  

• Pomoci areálům získávat dotace z jednotlivých měst a případné sponzory.  

• Průběžně vylepšovat webové stránky a propojit je se spolupracujícími areály.  

• V areálu u Ploučnice využívat pro jednodenní turnaje všech 8 kurtů – v jeden termín 2 
turnaje Čtyřhra muži a čtyřhra ženy.  

• Přivést do spolku sponzorské peníze a postupně snižovat náklady na hráče a hráčky.  

• U všech sponzorů zajišťovat pro naše členy a členky výhodné slevy na jejich výrobky a 
služby. 

• Na všech jednodenních turnajích mít zajištěný kvalitní organizační servis a dostatečné 
občerstvení pro hráče a hráčky. 

• Zajistit pravidelné informace v médiích, archivovat všechny jednodenní i dlouhodobé 
turnaje.  

 

Herní formát pro hlavní dlouhodobou soutěž na jaro a léto 2020 – Dvouhra muži: 

1. Vstupní dlouhodobý turnaj – Ploučka Open.  Získané hráče rozlosovat do maximálně 
6 ti členných základních skupin. Poté podle počtu přihlášených hráčů rozlosovat play 
off.  

2. Finálové turnaje – Ploučka Cup a Turnaj Borců. Po skončení turnaje Ploučka Open 
rozdělit hráče podle výsledků a aktuálního žebříčku ZRT do 2 finálových turnajů. 
Cílem je, aby se ve finálových turnajích utkávaly hráči na srovnatelné výkonnostní 
úrovni.  

3. Elite Masters Trophy – elitní skupina cca 12 nejlepších hráčů v ZRT ze sezóny 2020. 
Tato skupina nehraje v roce 2021 Ploučka Open, ale turnaj pro 12 elitních hráčů ze 
sezóny 2020. Všech 12 hráčů poté postupuje přímo do turnaje Borců, ve kterém na 
ně bude čekat 12 nových vyzyvatelů vzešlých z turnaje Ploučka Open 2021.  

 
V rámci jednodenních turnajů v areálu v České Lípě pořádat tyto typy turnajů: 

• 2 – 3 termíny na turnaje čtyřhra muži a čtyřhra ženy v jeden den na jednom místě.  

• 2 termíny na 2 velké turnaje ve dvouhře muži s využitím všech 8 kurtů – ideálně pro 
32 hráčů.  

• 1 až 2 termíny na smíšenku 

• 1 termín na týmový turnaj. 
 
Spolek tenisová rodina má za hlavní cíl pořádat kvalitní a dobře zajištěné turnaje pro všechny 
rekreační hráče a hráčky z okresu Česká Lípa a ze vzdálených měst. Podporovat pohodu a 
přátelskou atmosféru na všech turnajích. Zajišťovat členům i členkám spolku všechny možné 
výhody, které může spolek v průběhu roku dopřát. Spolek Tenisová rodina chce 
spolupracovat se všemi areály v okresu Česká Lípa a okolí, které budou mít zájem se 
spolupodílet na tvorbě a rozvoji turnajů pro rekreační hráče a hráčky.  
 
Rekreační hráči i hráčky si zaslouží, aby mohli hrát podobně kvalitní turnaje jako závodní 
hráči. Spolek Tenisová rodina chce svojí činností vytvářet v rekreačních hráčích a hráčkách 
radost ze hry, ze vzájemného soutěžení a z možnosti získávat nové známosti a přátele.  


