Průběh:
Od 1.7.2020 má každé dvoučlenné družstvo za úkol odehrát nejpozději do 31.8.2020 postupně
všechna utkání proti ostatním dvoučlenným týmům. Nepodaří-li se obsadit plně 1. část soutěže,
bude termín posunut na 15.7.2020. V každé skupině, pro začátek uvažujme jen jednu, bude
maximálně 8 týmů. Pokud se přihlásí již do 1. route 66 (vysvětlení názvu hracího období viz níže)
více než 8 týmů, budou týmy adekvátně rozděleny do více skupin. Tzn, že během 2 měsíců
odehrajete maximálně 7 takovýchto utkání. Pořadí i termíny utkání jsou libovolné, závisí pouze na
vzájemné domluvě. Aby byla domluva jednotlivých utkání možná, budou mít kapitáni jednotlivých
týmů na sebe kontakty v podobě jména, emailu a telefonu.
Utkání se skládá z jednotlivých zápasů, prakticky stejně jako ještě nedávno v Davis Cupu, tj. 4
dvouhry, každý odehraje dvouhru postupně proti oběma členům druhého družstva a na závěr si
zahrajete 1 čtyřhru.
V Davis Cupu na to mívali 3 dny, Vám budou bohatě stačit 2 hodiny na jednom stole. Výsledek
celého utkání zapíšete do zápisu, který si vytisknete opět v sekci Naše turnaje a V6 CUP, případně
obdržíte na recepci Hravého baru. Vyplněný a oběma stranami podepsaný zápis mi čitelně ofocený
pošlete na e- mail p.barvinek@volny.cz.
Po odehrání všech utkání nejpozději do 2 měsíců od zahájení 1. část soutěže končí a počítám, že
zájem bude takový, abych mohl vypsat další část, která opět bude trvat 2 měsíce. Každou takovou
část budeme nazývat route a poněvadž s ní strávíme 1/6 roku na Václavské 6 bude to 1.route 66.
Po uplynutí 2 měsíců, tedy ideálně 31.8.2020 skončí jízda v 1.route 66 a hned 1.9.2020 by začala
2.route 66. Do této 2.route 66 se můžete hlásit již v průběhu 1.route 66. Vše bude s předstihem
oznámeno. Je možné, že za nějaký čas se vytvoří soutěžících dvojic více, než je zdrávo. Pak
bychom přistoupili k vytvoření jednotlivých výkonnostních skupin. Průběžné pořadí, výsledky
jednotlivých utkání a úspěšnost jednotlivců opět naleznete v této sekci Naše turnaje a V6 CUP.
Výhody:
Jednoznačně velmi rychlé zlepšení ve hře, spousta zábavy i napětí. Seznámení se s dalšími
návštěvníky naší haly a navázání zajímavých přátelství. Navíc na každé soutěžní utkání obdržíte
slevu 40 Kč, t,j, 20 Kč/hod. Celé utkání by však mělo trvat maximálně 2 hodiny. Vítěz každé
skupiny obdrží diplom a společný stacionární pohár, který bude umístěn v Hravém baru s názvem
týmů a příslušné skupinya route 66. Při vyšším počtu účastníků začneme zohledňovat úspěšnost
jednotlivých týmů. Ti úspěšnější budou pak hrát ve výkonnostně vyšší skupině. Postupový a
sestupový klíč bude uveřejněn, až takováto situace nastane.

