SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s.
oddíl tenisu
pořádá

11. Mezinárodní turnaj v tenisu mužů a žen
„ BRNĚNSKÝ POHÁR ”
akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna

PROPOZICE
Pořadatel:
Datum konání:
Sraz:
Losování:
Začátek:
Místo konání:

SKN Brno – oddíl tenisu
sobota 11. srpna 2018
9.00 hod.
na místě od 9.30 hod. do 9.45 hod.
v 10.00 hod. do asi 18 hodin
tenisové kurty – TK BRNO – CHRLICE, ul. Blümlova, 6430 Brno – Chrlice.
Povrch má 6 kurtů s antukou.
Ředitel:
Aleš Matuškovič
Rozhodčí:
z řad hráčů
Hrací systém:
vylučovací systém na 2 vítězné sety nebo skupinově dle účasti, pak postup ze skupin
vylučovací systém, podle pravidel tenisu. Hraje se na 6 kurtech.
Přihlášky k účasti:
e-mail: a.matuskovic@seznam.cz - do 6. srpna 2018!!.
Podmínky účasti:
míčky dodá pořadatel (vlastní raketu s sebou, sportovní úbor a tenisky s hladkými
podrážkami).
Vklad:
členové 150,- Kč / 1 osobu – každý člen předloží průkaz ČSNS a členský příspěvek
na rok 2018, kdo tento průkaz ČSNS má schovaný u předsedy klubu, musí požádat
předsedu klubu o písemné potvrzení se souhlasem zúčastnit se akce. Můžete předsedu
požádat e-mailem o zaslání potvrzení.
nečlenové 250,- Kč / 1 osobu a ten kdo nemá průkaz ČSNS a potvrzení o členském
klubovém příspěvku zaplatí 250,- Kč.
Občerstvení:
zajištěno. Švédské stoly budou zdarma pro hrající tenisové hráče. Nápoje
(dobrá voda) budou zdarma pro tenisty.
Upozornění:
vlastní raketu a míček (při turnaji dodá míčky pořadatel), sportovní úbor, tenisky s
hladkými podrážkami - vzít sebou. Nemůžou hrát slyšící hráči- hrají pouze neslyšící.
Nesmějí hrát hráči se sluchadlem! Hráči startují na vlastní nebezpečí.
Doprava:
na zástavce Úzká vedle obchodního domu „ TESCO” autobusem č. 63 směrem
Chrlice, výstup na stanici „Chrlické náměstí", zpět pěšky kolem radnice doleva na
tenisové kurty. Doba chůze asi 5 minut. Odjezdy ze zastávky ÚZKÁ - 7.57 h; 8.17
h; 8.37 h; 8.57 h; 9.17 h. Jízda trvá asi 20 minut.
Ceny:
Za 1.–3. místo budou na místě předány poháry.
Navštivte též webovou stránku a také po skončení turnaje budou zprávy na internetu (informace činnost
sportu): www.sknbrno.net .
Jiří Bělohlávek
Předseda SKN BRNO

Aleš Matuškovič
Vedoucí oddílu tenisu

