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LLLAAAMMMAAA   TTTOOOUUURRR      222000111444 
 

O nejlepší hráče „DEBLU“ 
 

Prize money:  100 000,- CZK 
 

Pravidla turnaje 
 

� Vlastní volba dvojice ve skupinové části každého kola turnaje 

� 16 nově utvořených dvojic dle pravidel turnaje, odehraje vyřazovací část každého kola,  

� můžete  ukázat své tenisové dovednosti a vyhrát speciální soutěž každého kola  

� Závěrečné vyhodnocení po finálovém kole  

� Tradičně pro všechny          ,  mimo registrované hráče 
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Místo konání: Sportovní areál LAMA 
 Gurdrichova 762, Hradec nad Moravicí 
 
Povrch: 5 venkovních antukových kurtů 
 
Míče: WILSON US OPEN 
 
 
První kolo: 
 
Datum konání: 3. května 2014 
 
Losování do skupin: 8.30 hod  
 
Zahájení turnaje 9.00 hod 
 
 
Hrací plán:  Hráčské dvojice nastupují do skupinové části turnaje v sestavě, ve které se zaregistrovaly na dané kolo. O 

počtu skupin a jejich velikosti rozhoduje vedení turnaje na základě počtu přihlášených párů. O nasazení 
jednotlivých párů do skupin v prvním kole rozhoduje los. V následujících kolech bude do každé skupiny 
nasazena první dvojice na základě součtu bodů jednotlivců (ostatní dvojice budou rozděleny na základě 
losu). Do vyřazovací části daného kola postupuje maximálně 16 dvojic. Tito hráči budou na základě výsledků 
ze skupin rozděleni do dvou kategorií a to následovně: Kategorii „A“ tvoří ti hráči, kteří se ve skupinové části 
umístili na 1. a 2. místě. Kategorii „B“ ti, kteří skončili na místě 3. a 4.  

 
                                                                       Do vyřazovací části turnaje nastupuje nově utvořená dvojice, která se skládá z hráče s kategorie „A“ a hráče 

s kategorie „B“, přičemž si k sobě hráč z kategorie „A“ vylosuje hráče z kategorie „B“. Takto sestavená 
dvojice spolu odehraje celou vyřazovací část daného kola. Systém nasazování do vyřazovací části daného 
kola bude předem zveřejněn vedením turnaje. 

  
 Všechny zápasy se hrají dle platných pravidel tenisu na jeden set, za stavu 6:6 rozhoduje tie break.
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Body za účast v kole: každý zúčastněný jednotlivec     50 b. 

Body za vítězství ve skupině: každý jednotlivec  75 b. 

Body za druhé místo ve skupině: každý jednotlivec  50 b. 

Body za umístění v kole: vítězové každý   100 b. 

 poražení finalisté každý 78 b.   

 poražení semifinalisté každý 57 b. 

 poražení čtvrtfinalisté každý 37 b. 

 poražení osmifinalisté každý 18 b. 

Po každém kolem bude vytvořena a zveřejněna na www.sportlama.cz tabulka průběžného pořadí jednotlivců LAMA TOUR.  

 
 
Druhé kolo: 

Datum konání: 14. června 2014 

 

Třetí kolo: 

Datum konání: 16. srpna 2014 

 

Finálové kolo: 

Datum konání: 13. září 2014  
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Finálové kolo: 

Datum konání: 13. září 2014 

 

Body za účast ve finálovém kole: každý zúčastněný jednotlivec  100 b. 

Body za vítězství ve skupině: každý jednotlivec   150 b. 

Body za druhé místo ve skupině: každý jednotlivec   100 b. 

Body za umístění ve finálovém kole: vítězové každý    200 b. 

 poražení finalisté každý  156 b.   

 poražení semifinalisté každý  114 b. 

 poražení čtvrtfinalisté každý  74 b. 

 poražení osmifinalisté každý  36 b. 

 
 
 

Ostatní podmínky LAMA TOUR: 

Organizace turnajového kola: Vedení turnaje má vyhrazeno právo provést v případě nutnosti změny organizace turnaje LAMA TOUR. Tyto 

změny budou prezentovány na webových stránkách sportovního klubu či vždy před zahájením jednotlivého 

kola.  

 Pokud se dané kolo v den konání nedohraje, dohrávka se uskuteční následující kalendářní den od 9.00 hod.  

 V případě nepřízně počasí rozhoduje vedení turnaje o přerušení či zrušení daného kola. Při zrušení daného 

kola vedení turnaje stanoví nový termín, který bude zveřejněn na webových stránkách. 
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Rozdělení finančních odměn: Na základě konečného umístění po finálovém kole 
  
 
                Vítěz  15 000,- CZK 6. místo  5 500,- CZK 11. místo - 1 4. místo 3 000,- CZK 
           2. místo 12 000,- CZK 7. místo 5 000,- C ZK 15. místo - 18. místo 2 500,- CZK 
           3. místo 10 000,- CZK 8. místo 4 500,- C ZK 19. místo - 20. místo 2 000,- CZK 
           4. místo 7 500,- CZK 9. místo 4 000,- CZ K  
           5. místo 7 000,- CZK 10. místo 3 500,- C ZK  
   
   
Účastníci: Každý hráč se může zúčastnit libovolného počtu kol turnaje. Každý hráč se může jednotlivého kola turnaje 

zúčastnit s libovolným spoluhráčem.  

Sestavení průběžného pořadí:  Dle získaných bodů každého hráče po jednotlivých kolech LAMA TOUR. 

 

 

Sestavení závěrečného pořadí: Dle získaných celkových bodů za všechny kola LAMA TOUR každým jednotlivým hráčem.   

Startovné: 400,- Kč na osobu a základní kola LAMA TOUR, 500,- Kč finálové kolo LAMA TOUR 

Pohoštění: ranní koláčky, oběd a večerní dokrmení v ceně 

Vyhodnocení: každé kolo turnaje LAMA TOUR bude samostatně věcně vyhodnoceno  

Zasílání přihlášek: e-mail sport@lamagroup.cz, tel. 731 834 473 

Minimální údaje na přihlášce: jméno, příjmení, telefonní spojení, e-mail 

Informace o turnaji: Sportovní areál LAMA, tel. 553 654 228,  www.sportlama.cz 

Vedení turnaje: Alexandr Ostroborodov, ing. Pavel Stuchlík 

 


