
  v y d á v a 

r o z p i s 

 
majstrovstiev Bratislavského regiónu (M BR) jednotlivcov v kategórii: 

 

seniori  a seniorky  35+ až 85+  pre rok 2017 
 
A: Všeobecné ustanovenia: 
 
1/  Riadiaci orgán:    Bratislavský tenisový zväz 
2/  Usporiadateľ:    TK Slovan Bratislava  
3/  Riaditeľstvo majstrovstiev:  
  Riaditeľ:    JUDr. Radomíra Zrubáková    
  Zástupca riaditeľa:   Roman Hajdušík  
  Vrchný rozhodca:   Ján Hasaj  
  Zdravotn. zabezpečenie:  Jana Hoherová 
  Kontakt:  JUDr. Radomíra Zrubáková, Odbojárov 3 

tel.: 0903 703300 
4/  Dejisko:  TK Slovan Odbojárov 3, 831 04 Bratislava 
 
5/  Dátum konania:  13.5.  - 15.5. 2017  
6/  Hrací čas:   8,00 – 21,00 hod. 
7/  Počet dvorcov:   4 antukové 
 
8/   Štartujú:  hráči a hráčky vekových kategórii 35+ až 85+  s platnou registráciou 

STZ (trvalé bydlisko v Bratislavskom regióne) 
 
9/  Prihlášky:  do 11.5.2017 cez systém www.zasportujsiopen.sk 

Štartovať môžu len hráči, ktorí sa osobne prezentujú, majú platnú 
registráciu v STZ a prihlásia sa na majstrovstvá do 11.5.2017 cez 
systém zasportujsiopen. Neprihlásení hráči nemôžu byť prijatí do 
súťaže.  

10/ Prezentácia: seniori   M 35+ - 85+  13.5.2017 do 9,00 hod. v mieste konania 
seniorky  Ž 35+ - 85+  13.5.2017 do 13,00 hod. v mieste konania 

 
11/  Žrebovanie: 15 minút po ukončení prezentácie 
 
12/  Vklad:  -registrovaní hráči a hráčky : veková kategórie  35+ až 55+      10,- €  
                                                                                              60+ až 85+         5,- €  
 
13/  Podmienky štartu v  súťaži: 

- štartujú registrovaní hráči a hráčky v STZ, ktorí sa však prihlásili  cez 
systém zasportujsiopen. Sk do 11.5.2017   

Bratislavský tenisový zväz  
Príkopova 6, 831 03 Bratislava 
Tel./fax: 02/49209876 
 

http://www.zasportujsiopen.sk/
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- zaplatený vklad  podľa bodu 12 týchto propozícií. 
14/  Povinnosti hráčov: 

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

- počas majstrovstiev byť k dispozícii riaditeľstvu a na vyzvanie prevziať 
rozhodovanie,  

- riadne dohrať súťaž. 
 
15/  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.   

Hráči(ky)  35+ až 50+ sú povinní(é) zohrať maximálne štyri stretnutia v jednom dni (z 
toho maximálne dve dvojhry).  

      Hráči(ky) vyšších vekových kategórii sú povinní(é) odohrať max. dve stretnutia v jednom 
dni, pokiaľ nedôjde k vzájomnej dohode. 

2/  Disciplíny:  dvojhra, štvorhra  
3/   Spôsob hry:  V dvojhre sa hrá vylučovacím spôsobom na dva vyhrané sety. Za stavu 

6:6 v každom sete sa hrá tie-break do 7 bodov. Vo štvorhre sa hrá systémom bez 
výhody (No-Ad) a ak je stav v zápase 1:1 na sety hrá sa jedna rozhodujúca hra super 
tie-break do 10 bodov. Táto rozhodujúca hra nahrádza tretí set.  

4/  Lopty: Dunlop Fort All Court s logom STZ  – dodá BTZ 
5/  Titul:    Víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Majster BR pre rok 2017“ a obdržia 

ceny a diplomy. 
7/    Povinnosti usporiadateľa:    

- je povinný dať na výhry minimálne ¼ z vkladov podľa Súťažného poriadku (Príloha č.6, 
článok 6), 

  - 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, 

Tento rozpis bol schválený VV BTZ dňa 10.4.2017 a ich prílohu tvoria rebríčky 
Bratislavského regiónu na rok 2016.  
  
Bratislava dňa 11.4.2017 
 
 
 
 
Ing. Pavel  P o l á k      Doc. Ing. Michal Nemec 
    predseda  BTZ       sekretár BTZ 

 


