
18. ročník
mezinárodního ITF turnaje žen

MACHA LAKE OPEN

STARÉ SPLAVY  2. – 9. 6. 2019 

Dotace: 25.000 USD + hospitality
Hrací povrch: antuka

www.machalakeopen.cz
facebook: Macha Lake Open



JAK TO VŠECHNO ZAČALO...

• turnaj probíhal pod jménem Macha Lake Satellite v letech 1993–2007
• za zmínku stojí účast Mirky Vavrinecové, manželky Rogera Federera
• akce byla obnovena v roce 2017 pod názvem Macha Lake Open 
• záštitu převzala starostka města Doksy Ing. Eva Burešová
• ambasadory jsou wimbledonští vítězové Helena a Cyril Sukovi 
• čestným ředitelem je Ing. Cyril Suk, CSc.
  
• další 18. ročník je plánován od 2. do 9. června 2019  
• připravujeme kategorii s dotací prize money 25.000 USD + hospitality 

nebo zvýšení na 60.000 USD + hospitality
• sobota 8. června - finále čtyřhry, semifinále dvouhry
• neděle 9. června - exhibiční čtyřhra legend, finále dvouhry
• předpoklad návštěv tenisových legend v průběhu turnaje  

(v roce 2018: J. Kodeš, H. Suková, P. Kvitová, L. Hradecká a další)

JAKÝ BYL 16. ROČNÍK V ROCE 2017...    

• vítězkou se stala Anna Karolína Schmidelová
• při finálové neděli diváci shlédli tenisovou exhibici ve složení Helena 

Suková, Cyril Suk proti dvojici Hana Mandlíková, Bohdan Ulihrach

...A 17. ROČNÍK V ROCE 2018...    

• vítězkou se stala Monika Kilnarová
• před finálovým zápasem diváci shlédli tenisovou exhibici ve složení 

Petr Pála, Cyril Suk proti dvojici Martin Damm, Bohdan Ulihrach
• v průběhu turnaje nás navštívil wimbledonský vítěz Jan Kodeš, který 

se účastnil losování do hlavní soutěže, a dvojnásobná wimbledonská 
vítězka Petra Kvitová, která přijela podpořit svou kamarádku Lucii 
Hradeckou

CO MĚLY OBA ROČNÍKY SPOLEČNÉ...
• turnaje se účastnilo přes 70 hráček z 22 zemí světa
• akci navštívilo přes 3 100 diváků
• v oficiálním hodnocení (report pro ITF) jsme dostali nejvyšší známku 

za kvalitu tenisových kurtů, úroveň technické údržby během turnaje  
a kvalitu míčů (Yonex)

• hlavní rozhodčí vysoce hodnotil dobrou komunikaci a profesionalitu, 
dostatek personálu, doprovodné kulturní akce, připravenost sběračů; 
to vše přispělo k vysoké úrovni turnaje

KDE VŠUDE JSME BYLI VIDĚT...

• nedělní finále bylo v přímém přenosu přenášeno O2 TV SPORT od 
13.30 hod. v celkové délce 120 min.   

• probíhaly rozhlasové spoty v regionálních a celostátních rádiích   
• psalo se o nás v regionálních i celostátních denících
• s propagací nám pomáhal také ČTS na akcích, které pořádal   
• probíhala billboardová kampaň na českolipsku, ve středních Čechách 

a v Praze
• on-line informace na facebooku machalakeopen
• aktuálně na webových stránkách turnaje machalakeopen.cz
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Monika Kilnarová
vítězka

Rebecca Šramková 
finalistka dvouhry



RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI NA PLÁNOVANÝ 18. ROČNÍK 2019

PODPOŘTE SPORTOVNÍ  TRADICI A ZVIDITELNĚTE VAŠI FIRMU,
POJĎTE  DO TOHO OPĚT S NÁMI!

Nabídka:
Generální a hlavní sponzor      
• jméno sponzora bude součástí názvu turnaje
• logo sponzora bude součástí loga turnaje    
• PR ve všech tiskových a elektronických materiálech k turnaji,           

rozhlasové spoty    
• účast zástupců sponzora ve sponzorském turnaji čtyřher
• účast zástupců sponzora na všech doprovodných akcích turnaje
Sponzor
• prezentace jména a loga firmy v tiskových a elektronických               

materiálech k turnaji 
• účast zástupců sponzora ve sponzorském turnaji čtyřher
• účast zástupců sponzora na všech doprovodných akcích turnaje   

PRO VŠECHNY SPONZORY je otevřena možnost 
prezentace firmy v rozhovoru pro O2 TV. Rozhovory se vysílají 
v průběhu přímého přenosu finálového utkání.

Budete vidět, setkáte se s hvězdami bílého sportu
a určitě se dobře pobavíte...

PROGRAM TURNAJE 2019:
neděle – pondělí  2. – 3. 6. - kvalifikace 
úterý – čtvrtek  4. – 6. 6. - úvodní kola dvouhry a čtyřhry   
pátek  7. 6. - čtvrtfinále dvouhry a semifinále čtyřhry
sobota  8. 6. - semifinále dvouhry a finále čtyřhry    
neděle  9. 6. - finále dvouhry
Doprovodný program turnaje:
středa 5. 6.  Player‘s party od 19 hod. 
sobota 8. 6. turnaj sponzorů
neděle 9. 6. exhibice tenisových legend od 12 hod.     
neděle 9. 6.  finále dvouhry od 14 hod. 
 vyhlášení vítězky turnaje, občerstvení

CO JEŠTĚ PLÁNUJEME PRO 18. ROČNÍK TURNAJE? 
• zajištění odvysílání přímého přenosu finálového zápasu  

na O2 TV Tenis (Sport)
• velká pravděpodobnost odvysílání také na O2 TV Slovensko  

(synergie s účastí slovenských hráček)
• možnost zajištění průběžného vysílání zpravodajství  

o vývoji tenisového turnaje na O2 TV Sport (tým na vybrané dny)
• propagace turnaje na O2 TV Sport (upoutávky 14–30 dní předem)
• injektáž hlavních partnerů turnaje při odvysílání přímého  

přenosu finálového zápasu na O2 TV Tenis (Sport)

V současné době jednáme s tenisovými legendami, které by nás přijeli 
navštívit a pobavili by opět diváky exibiční čtyřhrou při finálové neděli.

Cyril Suk, Bohdan Ulihrach při exhibici

Petr Pála, Martin Damm při exhibici

Player‘s party
v Restauraci nad jezerem



17. ROČNÍK V OBRAZECH...


