
LEGIA TENNIS 10's CUP 

          Zapraszamy na korty Klubu Tenisowego Legii Warszawa wszystkich zawodników z roczników  2007, 2008, 

2009, 2010, 2011 . Rozpoczynamy zimową edycję turniejów LEGIA TENNIS 10’s CUP!  

W ramach cyklu spotkamy się na 3 turniejach, a całą edycję zakończy Turnieju Masters dla najlepszych 

zawodników. Zwycięzcy poszczególnych edycji zostaną nagrodzeni pucharami, medalami oraz atrakcyjnymi 

nagrodami. Natomiast medaliści z Turnieju Masters zostaną wyróżnieni pamiątkowymi statuetkami oraz 

wyjątkowymi nagrodami, w tym voucherami na letnie obozy tenisowe oraz na treningi Legia Tennis Schools! 

Dodatkowo na turniejach pojawiać się będą zaproszeni przez nas goście, między innymi piłkarze Legii Warszawa 

oraz znana wszystkim maskotka Legii – Miś Kazek! To wszystko i wiele innych niespodzianek zagwarantowaliśmy 

Wam w ramach cyklu LEGIA TENNIS 10's CUP. 

          Kategoria niebieska i czerwona rozgrywana będzie w grupach, dzięki temu każdy z zawodników będzie miał 

okazję do rozegrania kilku meczów, bez względu na wynik. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom informujemy, że 

dopuszamy możliowść startu w dwóch kategoriach. W przypadku nakładających się meczów sędzia może zarządać 

od zawodnika dokonania wyboru w jakiej kategorii będzie dalej kontynuował swoją gre. Nad sprawnym przebiegiem 

całego turnieju będą czuwali Trenerzy Akademii Tenisowej Legii Warszawa pomagając w liczeniu punktów. Warto 

startować w każdym turnieju, ponieważ wewnętrzna punktacja da przepustkę do Turnieju Masters. Dodatkowo 

dla wszystkich, którzy będą regularnie grać w turniejach przewidziane są zaproszenia na mecze piłkarskiej Legii na 

sektor rodzinny! 

Zasady punktacji do rankingu Race To Masters: Terminy:  28.01.2017 / 11.02.2017 / 04.03.2017 

5 pkt - I miejsce,    08.04.2017 – TURNIEJ MASTERS 

4 pkt - II miejsce,  

3 pkt - III miejsce,               

2 pkt - wyjście z grup do fazy pucharowej,  

1 pkt - za udział w turnieju 

Kategorie wiekowe na rok 2017: 

TENIS 10 poziom zielony – rocznik 2007 

TENIS 10 poziom pomarańczowy – rocznik 2008 

TENIS 10 poziom czerwony – rocznik 2009 

TENIS 10 poziom niebieski – rocznik 2010-2011


