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Iné dôležité skuto čnosti 
(spôsob hry, rozmery 
dvorcov u detí, ...) :

Predpis:  Turnaj sa hrá podľa platných pravidiel tenisu, športovo-technických predpisov tenisu a tohto rozpisu.
Ak riadiaci orgán súťaže nerozhodne inak (v zmysle čl. 18 SPT), hrá sa v kategóriách mládeže a dospelých 
vylučovacím spôsobom na dva víťazné sety, vo všetkých setoch za stavu 6:6 tie break. Vo štvorhre  sa hrá systémom 
bez výhody (No-Ad), prípadný tretí rozhodujúci set sa hrá ako jediná rozhodujúca hra (tajbrejk do 10 bodov).. 
Rozhodnutie o inom systéme odohrania zápasu musí byť uvedené v tomto rozpise.
Podmienkou štartu je platná registrácia.
Námietky  sa podávajú písomne, v zmysle súťažného poriadku riaditeľstvu turnaja, ktoré ihneď na mieste o námietkách 
rozhodne.
Povinnosti hrá čov a usporiadate ľov:  K základným povinnostiam hráča patrí byť k dispozícii organizačnému výboru 
počas turnaja a na výzvu vrchného rozhodcu prevziať funkciu hlavného rozhodcu.
Základné povinnosti usporiadateľov turnajov jednotlivých tried stanovuje príloha č. 6 SPT.
Tento rozpis sú ťaže je usporiadate ľ povinný zasla ť najneskôr 14 dní pred jej za čiatkom na STZ a na príslušný 
regionálny zväz.

Dátum: 1.7.2016 Spracoval: Ivan Kičiň

Ceny: pohare, diplomy, vecné a finan čné ceny, 

ženy, (dievč.)

Hospodárske podmienky (vklady): usporiadateľ môže od neprihlásených hráčov cez systém eTenis 
požadovať vklad vyšší o 7,- €

hlavná súťaž: 8,00 kvalifikácia:

Do sú ťaží sa prihlasuje každý hrá č samostatne cez elektronický systém eTenis !!!

Počet štartujúcich PREZENTÁCIA ŽREBOVANIE
uvádza sa len pri halových  turnajoch

deň, hodina, miestodvojhra štvorhra kvalifik. deň/ hodina (do)

muži, (chlapci) 32 16 23.7.2016, do 8:30

Žiadosť o ubytovanie zaslať kontaktnej osobe najneskôr do: 20.7.2016

Kontaktná osoba (meno, priezvisko): MUDr Milan Béres

telefón: 905854727 e-mail: milanbe555@gmail.com

Ubytovanie (názov zariadenia, adresa)↓: Cena na osobu: €

- vrchný rozhodca: Ivan Kičiň

- zástupca vrchného rozhodcu: Peter Samoši

- zdravotník: MUDr Milan Béres

Fort Clay Court: Fort All Court: Tour Performance:

Riaditeľstvo turnaja:

- riaditeľ: MUDr Milan Béres

LOPTY  - konkrétny typ lôpt DUNLOP s LOGOM ST Z, s ktorými sa bude hrať označte krížikom:

Usporiadateľ: TK Junior Trebišov Povrch: antuka

Názov turnaja: TREBIŠOV CUP 2016

Počet dvorcov: 6 Ak dvorce nie sú v jednom areáli rozpíšte:

ROZPIS TENISOVÉHO TURNAJA
mládež a dospelí

Trieda: D

Termín: 23.7.-25.7.2016 Veková kategória: muži


