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DUKLA TENIS OPEN 
2. ročník tenisového turnaje dvojic 
Spolek fanoušků HC Dukla Jihlava 

 

Vážení, 
 

srdečně Vás zveme na 2. ročník tenisového turnaje dvojic, který se 
uskuteční v sobotu 17.08.2019 na tenisových kurtech ČLTK Jihlava. 
 

Účelem akce je strávit příjemnou letní sportovní sobotu s kamarády, známými či rodinou, a to 
i tou Dukláckou. Věk ani výkonnost v tento den nehraje roli! Dvojice mohou být smíšené. 
Kombinujte dámy, pány i děti ☺ 
 

Jak se přihlásíte? 
Registruje se vždy soutěžní dvojice! Pokud se tedy chcete turnaje zúčastnit, není možné hlásit 
se pouze jako jednotlivec, ale mít už svého parťáka.  
Jména hráčů soutěžní dvojice, prosím, nahlaste na email spolek@spolekfanouskuhcd.cz, a to 
nejpozději do STŘEDY 17.07.2019. S případnými dotazy se obracejte na tel. 605 945 722. 
 

Časový harmonogram turnaje:    Místo konání: 
 

8:00 – 8:45 registrace účastníků    Tenisový klub ČLTK Jihlava, z.s. 
8:45 – 9:00 losování, stanovení herního systému  Mostecká 28 
9:00 – 18:00 turnaj      586 01 Jihlava 
18:15   vyhlášení výsledků    http://www.cltk-jihlava.cz 
18:30 - ??? volná zábava 
 

Maximální počet dvojic je 32. 
 

Startovné činí 600 Kč za dvojici a je splatné do 24.07.2019. Po přihlášení soutěžní dvojice 
obdrží náležitosti pro platbu startovného. V případě nekonání turnaje z důvodu nepřízně počasí, 
či jiné, bude startovné vráceno zpět na účty plátců. V případě odhlášení soutěžní dvojice po 
24.07.2019 či nedostavení se na turnaj se startovné nevrací. V rámci startovného mají hráči 
zahrnuto bohaté občerstvení a vedle pohárů a věcných cen pro první tři příčky finále A a B se 
nově vypisují PRICE MONEY: vítěz finále A 600 Kč/dvojice, poražený finále A 400 Kč/dvojice  
a vítěz finále B 200 Kč/dvojice.  
 

Vzhledem k dotvoření skvělé atmosféry vítáme účast široké veřejnosti (členů, nečlenů, 
kamarádů, rodinných příslušníků, partnerů či dětí). 
Po celý den se bude čepovat pivo, grilovat se budou masové speciality a zajištěno bude i další 
občerstvení.  
 

Těšíme se na Vás!     
 

Za Spolek fanoušků HC Dukla Jihlava    
Rostislav Krutiš 
předseda výboru 
 
 

Partnerem turnaje je RADEGAST      Mediálním partnerem jsou JIHLAVSKÉ LISTY 
 
 
 

      
              
       

   


