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SPORTOVNÍ ČÁST – PŘÍKLAD HERNÍHO SYSTÉMU*
Kategorie
•

čtyřhry (i smíšené), předpokládaný (optimální) počet párů – 16

•

dvouhry

Systém hry
•

Skupiny – hraje se systémem “každý s každým”. Zápasy se hrají na jeden set do 6ti vítězných gamů, za stavu 6:6 se hraje tie-break. Na základě
získaných bodů se určí konečné pořadí ve skupině. Při rovnosti bodů rozhoduje skóre (+/- body).

•

K.O. systém – do této části turnaje postupují z každé skupiny páry/jednotlivci ze skupin (dle postupového klíče, který je závislý na počtu hráčů ve
skupině). – Hraje se vyřazovacím způsobem na 1 set do 6ti vítězných gamů, za stavu 6:6 se hraje tie-break. Hrací systém finále bude stanoven podle
časových možností a po dohodě organizačního výboru s finalisty (jeden set do 6 nebo 9 gamů).

•

Útěcha - viz K.O. systém.

Postupový klíč do finálového turnaje (v případě série turnajů)
•

Do finálového turnaje Masters doporučujeme automaticky postup pro první tři páry/jednotlivce z hlavní soutěže a vítězný pár/hráče z útěchy.
Zbývající páry/hráči budou na Masters pozváni na základě výběru a potřeb zadavatele například formou divokých karet.

Losování – losování proběhne po prezentaci, speciálním softwarem určeným pro tuto činnost.
*Tuto část berte pouze jako příklad ověřeného herního systému.
Dle přání/potřeb klienta je možné vymyslet i jiný systém hry, stejně jako ostatní části programu.
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SPORTOVNÍ ČÁST – DOPROVODNÝ PROGRAM
•

Exhibice/autogramiáda bývalých i současných českých špičkových hráčů
(Cyril Suk, Petr Pála, Helena Suková, Andrea Hlaváčková)

•

Diagnostika raket – slouží k analýze raket z technologického hlediska

•

Videoanalýza – rozbor tenisové techniky pomocí zpomalených záběrů
vysokorychlostní kamery (210 snímků za vteřinu)

•

Vyplétání raket

•

Testování raket

•

Ochutnávky vín i dalších produktů (dle požadavků klienta)

•

Služby tenisového trenéra – krátké tréninkové jednotky

•

Kineziotaping – neboli tejpování – znamená lepení pružných pásek na kůži,
metoda léčby a regenerace nejen pro sportovce

•

Sportovní soutěže o ceny v průběhu turnaje (rychlost servisu – měření
radarem apod.)
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ČASOVÝ HARMONOGRAM DNE - PŘÍKLAD
8:30 – 9:30 – prezentace hráčů
9:45 – přivítání účastníků a losování
10:00 – zahájení hry
14:00 - exhibice (v případě konání)
17:00 – odhadované ukončení turnaje
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CHARAKTERISTIKA POŘADATELE
– PŘEDMĚT ČINNOSTÍ
•

Vydávání magazínu Tennis Arena

•

Provozování zpravodajského portálu www.tennis-arena.cz

•

Organizace mezinárodních tenisových turnajů

•

Pořádání firemních akcí (turnajů) na klíč, klientovi na míru

•

Pořádání dětských tenisových turnajů

•

Provoz eshopu www.tennis-arena.cz/eshop
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REFERENCE POŘADATELE
– REALIZOVANÉ PROJEKTY 2015
•

Raiffeisenbank tour (III. ročník) – série 7 firemních turnajů

•

Mezinárodní turnaj žen Plzeň ITF, dotace 25 000$, (II. ročník)

•

Mezinárodní turnaj žen ITF Štvanice, Praha, dotace 75 000$, (I. ročník)

•

Mezinárodní turnaj mužů ATP Štvanice, Praha, dotace 50 000$, (I. ročník)

•

Tennis Arena Kids Tour (II. ročník) – série osmnácti dětských tenisových turnajů v rámci celé ČR a SR
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REFERENCE POŘADATELE
– PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY 2016
•

Raiffeisenbank tour (IV. ročník) – série 7 firemních turnajů

•

Mezinárodní turnaj žen Plzeň ITF, dotace 25 000$, (III. ročník)

•

Mezinárodní turnaj žen ITF Štvanice, Praha, dotace 75 000$, (II. ročník)

•

Mezinárodní turnaj mužů ATP Štvanice, Praha, dotace 50 000$, (II. ročník)

•

Tennis Arena Kids Tour (III. ročník) – série osmnácti dětských tenisových turnajů v rámci celé ČR a SR
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PROČ S TENNIS ARENOU
•

Jsme časově flexibilní

•

Pracujeme v rámci celé ČR i SR

•

Máme bohaté zkušenosti nejen z tenisového prostředí (hokej, tanec, fotbal, atletika, volejbal)

•

Jsme originální

•

Máme kontakty v tenisovém světě

•

Individuální přístup ke každému klientovi je pro nás samozřejmostí

•

Zajistíme exluzivní ceny pro vítěze např. víkend na Masters v Římě/Madridu

•

Možnost propagace partnera na námi pořádaných akcích v roce 2016 (viz slide 10) / v magazínu Tennis Arena/na našem webu www.tennis-arena.cz
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE POŘADATELE
Tennis Arena s.r.o.
IČO:29152542
DIČ: CZ 29152542
Fakturační adresa
Rytířská 534/13
Praha 1, 110 00
Korespondenční adresa
Strakonická 1199/2d
Budova RBC
Praha 5, 150 00
www.tennis-arena.cz

