REKREATIVNO-VETERANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE
ATP CHALLENGER PORTOROŽ
Vsi prijavljeni pari bodo v žrebu za vstopnici za ogled zaključnega turnirja najboljše osmerice
Nitto ATP Finals London 2018

Spoštovani člani Tenis Slovenije, veteranski in rekreativni igralci ter vsi prijatelji tenisa,
sporočamo vam, da bo v soboto 4. avgusta 2018, s pričetkom ob 10:00 uri v SR Marina, Portorož,
potekalo Rekreativno-veteransko državno prvenstvo Slovenije v dvojicah.
Prvenstvo bo potekalo v štirih kategorijah in sicer moški do 85 let, 86 – 105 let, nad 105 let ter ženske
absolutno. V vsaki kategoriji, bo največ 12 parov, igralo pa se bo na izpadanje, po pravilu no ad do 6
gemov, pri 6:6 tie break. V primeru poraza v prvem kolu se igra tolažilna tekma, v kateri se zmagovalec
vrne nazaj v glavni del turnirja. Vsak par minimalno odigra dve srečanji.
Prijavnina znaša 20 €/osebo, v kar je vključena darilna vrečka, igranje tenisa, topli obrok (vrednost 5
€), welcome drink penina Medot ter večerna zabava. Prav tako bodo vsi sodelujoči prejeli vstopnico
za ogled finala ATP Challengerja v Portorožu (vrednost 5 €).
Tudi tokrat pa bodo pri našem sponzorju Diners Club vsem, ki se bodo ta dan odločili naročiti
njihovo kartico Diners Club Tenis Slovenija, subvencionirali celotno prijavnino (20 €)!

Da pa nam bo tudi v času, ko ne bomo igrali kar se da prijetno, bo celotno dogajanje in druženje
potekalo v prav posebej za čas ATP Challengerja pripravljenem prostoru VIP Loungeu Žiher hiše, kjer
bo za postrežbo skrbelo osebje priznanega Vivo cateringa. Kot omenjeno, bo vsak tekmovalec deležen
toplega obroka in pijače dobrodošlice.

Z malo sreče na zaključni ATP turnir v London!
Vsi se strinjamo, da je lepo zmagati, a menimo tudi, da je še pomembneje sodelovati in igro vzljubiti.
Zato smo se odločili, da tokrat med vsemi prijavljenimi pari izžrebamo enega, ki bo prejel vstopnici za
ogled zaključnega turnirja najboljše osmerice Nitto ATP Finals London 2018!
Ni kaj, splača se sodelovati!

POMEMBNO:


Vsi sodelujoči igralci morajo biti člani Rekreativno-veteranske organizacije Tenis Slovenije za
leto 2018. Članarina 10€/os. se lahko poravna preko sistema www.tzsinfosys.si ali ob plačilu
prijavnine pred pričetkom tekmovanja.



Ker gre za Državno prvenstvo se tekmovanje igra na izpadanje.



Vodja turnirja in moderator programa bo Gašper Bolhar – Gapi.



Prijavo, v kateri zapišete ime in priimek, letnico rojstva, kontaktno številko ter e-naslov, lahko
pošljete do zapolnitve mest oziroma najkasneje do ponedeljka 30. avgusta 2018, na
prijave@tenis-slovenija.si

Ljubljana, 10. julij 2018
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