
 

 

  

 

 

23. TENIS - CUP ZEMEK  ISTRIE 2018 
 

POREČ 8.9. – 15.9.2018  

 

DOVOLENÁ S  TENISEM ZA SUPER CENY!! 
 

 

 

 

Pořadatel  turnaje: 101 CK Zemek + TAS 

Místo konání: 

Chorvatsko – Istrie – Poreč  

Tenisové dvorce:  12 – 15 x antuka – Zelena Laguna 
  

Ředitelství a sekretariát turnaje  

Ředitel turnaje: Ing. Petr Zemek, mob.605 252 935 

Vedení turnaje: Pavel Brož, Miloš Pánek,  Sylva 

Laštůvková - Zemková 

e-mail:   chorvatsko@101ckzemek.cz   
 

Termín přihlášek: max. do 1.8.2018 

Právo startu: 

Hráči z ČR i zahraničí (na pozvání) se zajištěným 

pobytem u CK Zemek + hráči domácích klubů 
 

Vypsané soutěže: 

1. Dvouhra muži  do 34     

2. Dvouhra muži     35 – 39 

  3.  Dvouhra muži     40 – 44 

  4.  Dvouhra muži  45 – 49 

5. Dvouhra muži 50 – 54 

6. Dvouhra muži 55 – 59 

7. Dvouhra muži 60 – 64 

8. Dvouhra muži 65 – 69 

9. Dvouhra muži 70  - 74 

10.  Dvouhra muži            75 + 

11. Dvouhra ženy do 34 

12. Dvouhra ženy 35 – 44 

13. Dvouhra ženy 45 – 54 

14. Dvouhra ženy 55 – 64 

15.  Dvouhra ženy 65+ 

16. Čtyřhra muži do 45    

18. Čtyřhra muži 46 – 55   

19. Čtyřhra muži 55 -  65   

20.   Čtyřhra muži 65 +   

21. Čtyřhra ženy do 44   

22. Čtyřhra ženy 45 – 54   

23.  Čtyřhra ženy 55+   

 

 Ceny: 

1. místo v kategorii dvouher 150 € 

2. místo v kategorii dvouher 100 € 

3. , 4. místo v kategorii dvouher 80 € 
 

1. místo ve čtyřhře muži 200 € / pár 

2. místo ve čtyřhře muži 160 € / pár 

3. , 4. místo ve čtyřhře muži 100 € / pár 
 

1. místo ve čtyřhře žen  160 € / pár 

2. místo ve čtyřhře žen  100 € / pár 

3. , 4. místo ve čtyřhře žen    80 € / pár 
 

Uvedené peněžní ceny jsou při minimálním počtu  

16 hráčů nebo 8 párů v kategorii. Při  počtu hráčů  8 – 

15 jsou ceny ve dvouhrách : 

1. místo      100 € 

2. místo     80 € 

3. – 4.       60 €  

Při menším počtu hráčů nebo párů než 8 jsou ceny 

věcné 

Hrací systém: 

Hraje se podle pravidel ITF  a to tak, že každý zápas 

se hraje na 2 vítězné sady, za stavu 6:6 se hraje 

zkrácená hra. V  kategorii muži 70 + , ženy 65 + a  

u všech  čtyřher se hraje 3. set na SUPER- 

TIEBREAK , tj. do 10 bodů. 

 

Nasazení – dle  výsledků minulých ročníků 
 

Upozornění: Pokud bude v určité kategorii přihlášeno 

méně než  8 hráčů, hraje se systémem každý s každým. 

U čtyřher rozhodne ředitelství na místě dle přihlášek 
 

Útěcha: 

Hraje se ve všech kategoriích dvouher a to pouze dle 

přihlášek poražených hráčů v předkole a 1. kole. 

V hlavní soutěži i útěše se dále hrají i zápasy o 

umístění, tzv. prestige. V této soutěži jsou na 1. a 2. 

místě věcné ceny. Podle počtu startujících jsou ceny 

eventuálně i za 3. místa. 
 

Losování:   bude provedeno 6.9.2018 

POZOR – čtyřhry :  přihlášky se podávají na místě 

a to nejdéle do pondělí 10.9. 2018 do 16:00 hodin.   

 

 

mailto:chorvatsko@101ckzemek.cz


UBYTOVÁNÍ - STRAVOVÁNÍ: 
 

Turnaj je organizován na jednom místě, s tenisovými kurty - 18 - přímo v centru ubytovacích možností (5 minut  

pěší chůze).  

 

CENA ZA UBYTOVÁNÍ JE ZA 7 DNÍ POBYTU (8.9. - 15.9.    SOBOTA – SOBOTA) A ZAHRNUJE: 
 

7 x ubytování s polopenzí resp. all inclusive nebo bez  polopenze (u apartmánů),  počínaje 8.9. večeří a konče 

15.9. snídaní, veškeré lázeňské poplatky, pojištění CK proti úpadku, celotýdenní servis vedení turnaje i pro 

nehrající 

 

Cena při jiném počtu dní než 7 je individuální cenou a je třeba ji předem domluvit s Ing. Zemkem! 

 

OBJEDNÁVEJTE VČAS VZHLEDEM KE KAPACITÁM JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 

 

 REZERVACE BUDE POTVRZENA S VAŠÍ  OBJEDNÁVKOU SPOLU  S VYÚČTOVÁNÍM 

PŘI NEUHRAZENÍ ZÁLOHY BUDE REZERVACE  ZRUŠENA !!! 
 

UBYTOVÁNÍ V POREČI  

 

1. Hotel LAGUNA  PARENTIUM****   

polopenze švédský stůl , špičková vybavenost + služby 

   Kč    
1/2 pokoj balkon  - atrium   12.500  

1/2 pokoj balkon  - park   13.750 

1/2 pokoj balkon  - moře   14.500 

Suit pokoj 1 / 2 + 1 – balkon moře          18.400 

 

2. Hotel LAGUNA MOLINDRIO****- polopenze švédský stůl, super služby 

   Kč    
1 / 2 pokoj  balkon     9.550 

1/2 pokoj balkon  - park  10.300 

1/2 pokoj balkon  - moře  10.780 

1 / 2 bez balkonu               8.820 

Suit pokoj 1 / 2 + 1 – balkon  moře                     12.500 

1/1 pokoj   balkon                                                     10.530   

 

3. Hotel LAGUNA ALBATROS**** - all inclusive – plná penze, neomezené nápoje 8:00 – 23:00;  

   celodenní občerstvení v rozmanité nabídce od 11:00 do 23:00 ve  

   „fresh corner“  u bazénu, animace -- dítě do 14 let    ZDARMA 
 

   Kč    
1/2 pokoj balkon moře    12.500 

1/2 pokoj balkon                         12.000  

 

 

4. Hotel ZORNA *** - all inclusive – plná penze, neomezené nápoje 8:00 – 23:00;  

    občerstvení v 16:30 -17:30 a ve 22:00 – 23:00  v rozmanité nabídce   

    animace -- dítě do 14 let    ZDARMA 
 

   Kč    
1/2 pokoj  moře bez balkonu   10.050 

1/2 pokoj park bez balkonu                         9.800  

1/2 pokoj park bez balkonu    - franc. lůžko               9.550  

 

5. Hotel PLAVI*** -  polopenze švédský stůl, u večeře neomezeně nápoje - dítě do 12 let  ZDARMA 

   Kč     
1/2  pokoj balkon moře                                             7.850 

1/2     pokoj balkon                        7.100 

1/2 pokoj bez balkonu                 6.620 

1/1 pokoj bez balkonu                  7.600 

příplatek plná penze (musí být na celý pobyt)   2.000  

   

 

http://www.chorvatskozababku.cz/zajezd/365674-porec-zelena-laguna-albatros-laguna-hotel/
http://www.chorvatskozababku.cz/zajezd/365674-porec-zelena-laguna-albatros-laguna-hotel/
http://www.chorvatskozababku.cz/zajezd/354387-porec-zelena-laguna-plavi-hotel/


 

6. Hotel DELFÍN** - polopenze švédský stůl - dítě do 12 let    ZDARMA 

   Kč     
1/2 pokoj balkon moře   5.880    

1/2 pokoj balkon park   5.640  

1/1 pokoj balkon park   6.130  

Příplatek plná penze - obědy                                     1.500 

Příplatek – menší mírný pes  8 EUR/den přímo na recepci 

 

7. Ville ASTRA** – 1/4 apartmán (2 oddělené ložnice + jídelní kout) – cena je za celý apartmán 

    Kč    

1/4 apartmán bez stravy  8.100  

1/4+1 apartmán bez stravy  9.330  

příplatek polopenze v hotelu Delfín (na celý pobyt): 

dospělá osoba   3.200  

dítě 4-12 let    1.600  

Příplatek – menší mírný pes  8 EUR/den přímo na recepci 

 

 

KULTURNÍ PROGRAM  A  DALŠÍ  SPORTOVNÍ  PROGRAM 
 

 Vystoupení Dechového orchestru některé z uměleckých škol  při slavnostním 

zahájení a jednom večeru na tenise 

 

 Pro nehrající i hrající  pořádáme souběžně turnaj v BEACH VOLEJBALE !!  

Turnaj bude pořádán pro dvoučlenná družstva. Přihlášky  budou buď předem od 

nehrajích nebo na místě v neděli 9.9. do 19:00 hodin. Rozpis turnaje bude proveden na 

místě dle přihlášek . Vítězové obdrží věcné ceny. 

 

 Kurz malby - klasické techniky malby či kresby,  pokus o  koláže a jiné 

– za úhradu. V plenéru i v atelieru. Program kurzu na vyžádání !! 

 
 Každodenní volná zábava v tenisovém klubu Tenis – centar  – točené pivo, speciality        

na rožni za příznivé ceny, otevřeno dle dohody! 

 

 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  :  2.000 Kč z míst na základní trase, z ostatních míst za příplatek 

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:   1.800 Kč za tenisový turnaj,   400.- za hráče v beach volejbale  

 

Účastnický poplatek zahrnuje: účast na všech soutěžích, trénink, míče, drobný vzpomínkový suvenýr  

 

POPIS VŠECH HOTELŮ A APARTMÁNŮ JE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH: 

 

http://www.CHORVATSKOzaBABKU.cz 
 

 

 

 

 

 

Vše zasílejte a korespondujte ohledně tohoto turnaje na e-mailu : 
 

chorvatsko@101ckzemek.cz 
 

                                                                                    

                                                                                    Těším se na Vás, na tenis a společné večery,  
 

 

Váš Ing. Petr Zemek, ředitel CK a  

Sylvie Laštůvková – Zemková jako spolupořadatel 

za CK TAS – Travel Activ Sport 

http://www.chorvatskozababku.cz/zajezd/356039-porec-zelena-laguna-delfin-hotel-alotman/
http://www.chorvatskozababku.cz/zajezd/156792-porec-ville-astra/
http://www.chorvatskozababku.cz/
mailto:chorvatsko@101ckzemek.cz


 

 

 


