
   
 

v y d á v a 

r o z p i s 
Halových majstrovstiev Bratislavského regiónu (HM BR) jednotlivcov 

v kategórii:  
 

Seniori a seniorky 35+ až 85+ pre rok 2018 
 

 
A: Všeobecné ustanovenia: 
 
1/  Riadiaci orgán:   Bratislavský tenisový zväz 
 
2/  Usporiadateľ:   TK Jednotka 
 
3/  Riaditeľstvo majstrovstiev:  
  Riaditeľ:      Lucia Šramková 
  Zástupca riaditeľa:     Akad. Sochár Jozef Šramka  
  Vrchný rozhodca:     Ján Hasaj 
  Zástupca vrchného rozhodcu:  Lucia Šramková 
  Zdravotnícke zabezpečenie:   Akad. Sochár Jozef Šramka              
           
4/  Dejisko:   TK Jednotka, Prokofievova 5, 851 05 Bratislava Petržalka 
                     
 
5/  Dátum konania:  16.12.  - 18.12.2017 
 
6/  Hrací čas:   8.00 – 22,00 hod.  
 
7/  Počet dvorcov:  3 antukové v pretlakovej hale  
 
8/   Štartujú:  hráči a hráčky vekových kategórii 35+ až 85+  (registrovaní 

z Bratislavského regiónu), ktorí sa osobne prezentujú, majú platnú 
registráciu v STZ a prihlásia sa na HM BR do 14.decembra 2017 cez 
systém zasportujsiopen. Neprihlásení hráči nemôžu byť prijatí do 
súťaže.  

 
9/     Prezentácia: seniori   M 65+ - 85+  16.12.2017 do 8:30 hod. v mieste konania 
     M 55+ - 60+  16.12.2017 do 8:30 hod. v mieste konania 
     M 45+ - 50+  16.12.2017 do 11:00 hod. v mieste konania 
     M 35+ - 40+  16.12.2017 do 11:00 hod. v mieste konania 

seniorky Ž 35+ - 85+  16.12.2017 do 15:00 hod. v mieste konania 

Bratislavský tenisový zväz  
Príkopova 6, 831 03 Bratislava 
Tel./fax: 02/49209876 
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10/  Žrebovanie: 15 minút po ukončení prezentácie 
 
 
11/  Vklad:  -registrovaní hráči a hráčky : veková kategórie  35+ až 55+      15,- €  
                                                                                              60+ až 85+        5,- €  
  
 
12/  Podmienky štartu v  súťaži: 

- Štartujú registrovaní hráči a hráčky v STZ, ktorí sa však prihlásili cez 
systém zasportujsiopen.sk  do 14.12.2017   

- zaplatený vklad  podľa bodu 11 týchto propozícií. 
13/  Povinnosti hráčov: 

- dodržiavať Pravidlá tenisu, Športovo-technické predpisy a rozpis 
majstrovstiev,  

- počas majstrovstiev nevzďaľovať sa po dobu  účasti v súťaži, bez súhlasu 
riaditeľstva, z tenisových dvorcov, byť k dispozícii riaditeľstvu a na 
vyzvanie prevziať rozhodovanie,  

- riadne dohrať súťaž. 
 
14/  Námietky: 

Námietky podané podľa čl. 153 sa musia doložiť peňažným poplatkom vo výške 5,-€, 
odvolania podľa čl.155 poplatkom vo výške 20,-€ a odvolania podľa čl.156 poplatkom 
vo výške 40,-€. Poplatok sa poukáže príslušnému riadiacemu orgánu, ktorý bude 
o odvolaní rozhodovať.  

 
B. Technické ustanovenia: 
 
1/ Predpis:  Hrá sa podľa tohto rozpisu, pravidiel tenisu a súťažného poriadku pre 

seniorov (vrátane schválených úprav Radou STZ).   
2/  Disciplíny:  dvojhra, štvorhra    
3/ Spôsob hry:  Hrá sa na dva vyhrané sety z troch, každý set (okrem prípadného 

tretieho) na šesť víťazných hier. Za stavu 6:6 v sete sa hrá tajbrejk (rozhodujúca hra). 
Prípadný tretí rozhodujúci set sa hrá ako supertajbrejk, t.j. do 10 bodov.  

4/ Lopty: Dunlop FORT ALL COURT s logom STZ – dodá BTZ 
5/ Titul:    Víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Majster BR pre rok 2018“ a obdržia 

ceny a diplomy. 
7/ Povinnosti usporiadateľa:    

- skontroluje a zapíše do podkladov z turnaja dátum narodenia hráča (čl. 12 Predpisu 
seniorov) 
- je povinný dať na výhry minimálne ¼ z vkladov. 

  - po skončení majstrovstiev zaslať kompletnú správu,  vyhodnotenie a dokumentáciu na 
BTZ do 48 hodín.  
-  vrchného rozhodcu deleguje VV BTZ. Finančné náklady spojené s účasťou vrchného 
rozhodcu hradí v súlade s pokynmi STZ usporiadateľ. 
 

Tieto propozície boli schválené VV BTZ dňa 20.11.2017 a ich prílohu tvoria rebríčky 
Bratislavského regiónu za rok 2017.  
  
Bratislava dňa 20.11.2017 
 
 
Ing. Pavel  P o l á k      Doc. Ing. Michal Nemec 
    predseda  BTZ       sekretár BTZ 


