
Liga PRO v Praze 

 

Vážení stolní tenisté, 

 

dovolujeme si Vás pozvat na turnaje seriálu LIGA PRO, které budou probíhat v Praze, 

sportovní hale v areálu Tenis Cibulka (http://teniscibulka.cz/), V Stráni 11, Praha 5. Tedy 

ve stejných prostorách spolu s extraligovými borci, kteří zde hrají seriál turnajů TT-Star. 

 

Turnaje Liga Pro již téměř 3 roky úspěšně probíhají v Liberci. Jejich historii najdete na 

webových stránkách https://tt.league-pro.com/. Dosud se do nich zapojilo 271 hráčů od 

úrovně extraligy až po okresní soutěže nebo soutěže neregistrovaných. Odehrálo se více 

než 3.000 turnajů, tedy neuvěřitelných 25.000 zápasů. 

Podstatné je, že turnaje se hrají za finanční odměnu. Mezi 4 účastníky turnaje 

se rozdělí cca 5.500,-Kč hrubého. Žádné startovné se neplatí. 

Turnaj je určen mužům starších 18 let. Sháníme primárně hráče s ELO menším než 1600 

(https://www.elost.cz/) a neregistrované hráče. Turnaj je tedy určen i pro hráče 

krajských a okresních soutěží. Hlásit se ale mohou i hráči s ligovou úrovní a vyšším ELO. 

Turnaje budou probíhat každý den. Hraje se v následujících časových intervalech 8-12, 

12-16, 16-20, 20-24. Vždy se hraje 4členná skupina systémem každý s každým plus 

zápas o umístění. Celkem hráč odehraje 4 zápasy. 

Pokud máte zájem se turnajů zúčastnit,  

• zavolejte nám na níže uvedené kontakty. Podáme Vám více informací a 

řekneme, jak se na turnaje hlásit.  

• Případně napište na email LigaPROcz@gmail.com a vedle jména přidejte i 

telefon, email a klub nebo soutěž, kterou hrajete. 

 

Věříme, že Vám připravíme kvalitní podmínky pro hru. Dáme dohromady vždy 4 

vyrovnané soupeře. Můžete si tak zahrát proti jiným hráčům, než jste běžně zvyklí. A 

ještě budete vždy odcházet s finanční odměnou. 

 

Budeme rádi, pokud e-mail rozšíříte mezi své přátelé nebo ve svých oddílech. 

 

 

S pozdravem,  

Tým TT Liga PRO 

Martin Protiva, 777 263 342 

Jakub Borůvka, 739 520 411 

LigaPROcz@gmail.com 

https://tt.league-pro.com/ 
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