Vabilo na »BTC – Medot teniški turnir dvojic 2020«
Spoštovani ljubitelji rekreativnega tenisa!
Vabljeni na »BTC – Medot rekreativni teniški turnir dvojic«, ki ga v sodelovanju z družbo BTC City in
Domačijo Medot, organizira Tenis Slovenija (TS).
Turnir bo v soboto, 18. januarja 2020, v ŠC Millenium, BTC-Ljubljana. Moški v vseh kategorijah pričnejo
ob 11. uri zato prosimo za prihod in prijavo ob 10.30 uri. Prihod dam pričakujemo ob 12.30 uri.
Prvenstvo bo potekalo v šestih kategorijah in sicer moški do 85 let rekreativci, do 85 let nekdanji tekmovalci
(zadnji dve leti niso igrali na turnirjih pod okriljem TS), 86 – 105 let, nad 105 let, ter ženske do 85 let, nad 85 let.
Vsaka prijavljena dvojica bo odigrala najmanj dve tekmi. Sistem tekmovanja bo določen po zaključku prijav, in
sicer 15. januarja do polnoči. Za izvedbo tekmovanja v posamezni kategoriji morajo biti prijavljeni vsaj štirje pari.
Na turnirju bodo lahko nastopili člani/-ce Rekreativno – veteranske organizacije (RVO) TS, s poravnano
članarino 10 € za leto 2020. Slednja omogoča nastopanje na vseh nacionalnih turnirjih TS in veteranskem
ligaškem prvenstvu. Plačilo se lahko izvede preko sistema www.tzsinfosys.si ali na dan tekmovanja ob prijavnini.
Prijavnina za turnir znaša 20 €/osebo, v kar je vključena bogata darilna vrečka, družinska vstopnica za Vodno
mesto Atlantis, igranje tenisa, topli obrok, penina Medot, večerna zabava … Najuspešnejši bodo prejeli pokale
in bogate nagrade. Med vsemi prijavljeni bomo izžrebali srečneža, ki prejme dve letalski vozovnici za Pariz in
dve vstopnici za Roland Garros 2020.
Prijavo, v kateri zapišete ime in priimek, letnico rojstva, kontaktno številko ter e-naslov, lahko pošljete najkasneje
do 15. januarja 2020, na prijave@tenis-slovenija.si.
Tudi tokrat bo turnir v znamenju dobre igre, prijetnega druženja ob pogostitvi s penino Medot ter večerne zabave.
Udeleženci turnirja bodo predstavniki iz sveta športa, sponzorji in partnerji Tenis Slovenije ter zvesti rekreativni
igralci tenisa.

Utrinke lanskoletnega RVO tekmovanja si lahko ogledate tukaj.
Teniški pozdrav!
Ekipa Tenis Slovenije

