
• Jednodenní turnaje pořádáme již od roku 2012. A to jak venkovní, tak halové. Od roku 
2012 jsme pro rekreační tenisty a tenisty zorganizovali více jak 100 jednodenních turnajů 
pro muže i ženy v různých tenisových areálech v České Lípě a okolních obcích.

• Od začátku jarní a letní sezóny 2020 pořádáme ve spolupráci s tenisovými areály v okolí 
města Česká Lípa soutěžní turnajovou sérii pod názvem Tennis Family Tour.

• Jednodenní turnaje Vás nabíjejí pozitivní energií. Čas strávený na jednodenním turnaji je 
pro Vás nejen fyzický, ale zejména také psychický odpočinek od každodenních starostí.

• Jednodenní turnaje jsou skvělou příležitostí si zahrát s novými soupeři ze vzdálenějších 
míst než jsou obce v okresu Česká Lípa. Na jednodenních turnajích poznáte nové hráče a 
hráčky a získáte na nich také celou řadu nových kamarádů a známostí.

• Jednodenní turnaje jsou úspěšnou a velmi důležitou součástí Tenisové rodiny. Neváhejte a 
přijďte si zahrát jednodenní turnaje. Těšíme se na každého z Vás. 
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• Jednodenní turnaje jsou až na výjimky pořádané vždy v sobotu. 

• Čas začátku jednodenního turnaje se liší podle počasí a ročního období. Venkovní turnaje začínají 
většinou od 9:00 hodin. Zimní halové turnaje se hrají buď v sobotu od 10:00 hodin nebo v sobotu od 
18:00 hodin (podle možností a vytíženosti tenisové haly v České Lípě).

• Herní formát jednodenních turnajů je vždy stejný. Všechny zápasy se hrají na 1 plnohodnotný vítězný 
set. Za stavu 6:6 na gamy se hraje klasický tie break do 7 bodů. 

•Na každém jednodenním turnaji se losují vždy nejdříve základní skupiny. Teprve po té se hraje pavouk 
play off.

• V jednodenních turnajích se hraje jak o poháry, tak o medaile. O zařazení hráčů nebo párů do 
výkonnostních pavouků rozhodují vždy výsledky v základních skupinách.

• Startovné na jednodenní turnaje se určuje podle podmínek provozovatele areálů. Pravidlem je, že 
venkovní turnaje mají nižší startovné, zatímco v hale se pro zvýšené náklady na elektřinu, teplo a 
spotřebu vody platí řádově vyšší ceny.

• Pro nasazování hráčů/ček nebo párů do turnajů se využívá žebříček ZRT (dvouhra) nebo DZRT (čtyřhra). 
Pořadatel má právo nasadit do jím pořádaného turnaje v rámci soutěžní série maximálně 4 hráče/ky 
nebo páry dle vlastního uvážení. 

• Pořadatel může odmítnout účast hráče/ky nebo páru v případě, je-li hráč/ka nebo pár složený ze 
závodních tenistů/tek nebo se v minulosti na pořadatelem organizovaných turnajích provinili 
nesportovním chováním či jiným jednáním, které nebylo v souladu s organizačním záměrem pořadatele. 
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