Ridera letní Liga
Ridera sport pořádá dlouho očekávanou letní tenisovou ligu pevných dvojic ve čtyřhře.
Kdo se může přihlásit?
Ridera Liga je liga amatérských hráčů ve čtyřhře, kteří nejsou a nebyli registrováni, případně již
dovršili věku 50 let. Se svolením pořadatele se mohou zúčastnit i hráči, kteří hráli závodně v
minulosti, ale nyní se již delší dobu (například 10 let) neúčastní turnajů jednotlivců, ani družstev,
vedených pod ČTS.
Základní pravidla ligy
Systém ligy je rozdělen na 4 základné turnaje a turnaj Masters. Body získané na Masters se
dvojnásobí. Jednotlivých turnajů se smí účastnit maximálně 16 párů. Hraje se ve skupinách (každý
s každým) a nejlepších 8 párů se utká v „pavouku“. Ostatní dvojice hrají „útěchu“. Počet skupin určí
pořadatel, dle počtu přihlášených dvojic. Pořadí určuje: počet vítězství, počet bodů, rozdíl skóre,
vzájemný zápas a v posledním případě, los. Základní skupiny a hlavní pavouk se kraje vždy na 1.
vítězný set, s výhodami a za stavu 6:6 tie-break. Útěcha se hraje na 4 vítězné gemy a za stavu 4:4
tie – beak.
Bodové hodnocení:
Účast na turnaji
Vítězství v turnaji
Druhé místo
Semifinále
Čtvrtfinále
Útěcha 1. místo
Útěcha 2. místo

10 bodů
100 bodů
70 bodů
50 bodů
30 bodů
30 bodů
20 bodů

Každý turnaj může být odehrán s libovolným spoluhráčem, musí však splňovat podmínky účasti v
závodě. Každý hráč se musí přihlásit nejpozději 3 dny před zahájením turnaje.
Každý hráč, který se zúčastní všech 5 turnajů, získá cenu od pořadatele.
Vyhodnocení a vyhlášení všech výsledků proběhne na posledním turnaji Masters.
Veškeré další dotazy můžete směřovat na Pavel Klimek , sport@riderasport.cz, +420 777 015 692
Registrační poplatek - finance budou použity na ceny v turnajích
Startovné na každém turnaji – zahrnuje snídaně,oběd,míče,wellness

1000,- / hráč
600,- / hráč (lze odečíst z kreditu)

Pro rodinné příslušníky je na turnajích volný vstup do wellness a Jump arény ZDARMA.

