
Vážení přátelé rekreačního tenisu,

zveme vás srdečně na

I. ročník
Memoriálu Petra Langra

„Open 2017“

ve čtyřhrách mužů
pro hráče z okresu Prostějov 

30. září 2017 na TK Prostějov
      V letošním roce  se hraje pouze v jedné kategorii 

   Přihlášky: do 28. září 2017 do 18 hodin na baru u Tomáše Langra    

    Poplatek: 100 Kč členové TK, 200 Kč ostatní

   Hrací systém: podle počtu přihlášených

    Míče: vlastní (při neshodě o míče rozhoduje los)

 Losování: 29. září 2017 v 18 hodin na baru u Tomáše Langra

Zahájení:  30. září  20      v 8.30                  17               hodin, hraje se od 9.00 hodin)

     Občerstvení: zajištěno

      Výbor rekreačního tenisu TK Prostějov

Vážení přátelé rekreačního tenisu,
zveme vás srdečně na

III. ročník
Memoriálu Jiřího Zemana

ve čtyřhrách mužů
pro členy TK Prostějov

7. května 2016 na TK Prostějov
Hraje se ve skupinách do 110 let a od 110 let

(podle součtu věku dvojice v letošním roce)

Přihlášky: do 4. května 2016 do 18.00 hodin na baru u Tomáše Langra
Poplatek: 100 Kč na osobu

Podmínka účasti: zaplacení členských a hracích příspěvků
                                                      do 4. května 2016

Hrací systém: podle počtu přihlášených
Míče: vlastní (při neshodě o míče rozhoduje los)

Losování: 6. května v 18.15 na baru u Tomáše Langra
Zahájení turnaje: 7. května v 8.45 hodin, hraje se od 9.00 hodin

Občerstvení: zajištěno

Výbor rekreačního tenisu TK Prostějov

Vážení přátelé rekreačního tenisu,
zveme vás srdečně na

IV. ročník
Memoriálu Jiřího Zemana

ve čtyřhrách mužů
pro členy TK Prostějov

13. května 2017 na TK Prostějov
Hraje se ve skupinách do 110, od 110 a 120 let

(podle součtu věku dvojice v letošním roce)
Výbor TK má právo sloučit kategorie při menším počtu přihlášených dvojic než pět

Přihlášky: do 11. května 2017 do 18.00 hodin na baru u Tomáše Langra
Poplatek: 100 Kč na osobu

Podmínka účasti: zaplacení členských a hracích příspěvků
do 11. května 2017

Hrací systém: podle počtu přihlášených
Míče: vlastní (při neshodě o míče rozhoduje los)

Losování: 12. května v 18.15 na baru u Tomáše Langra
Zahájení turnaje: 13. května v 8.45 hodin, hraje se od 9.00 hodin

Občerstvení: zajištěno

Výbor rekreačního tenisu TK Prostějov


