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Iné dôležité skutočnosti, ktoré sú v rozpore s certifikátom klubu (certifikáty klubov sú zverejnené na stránke 
http://www.stz.sk/terminova-listina/):

žiadne

UPOZORNENIE! K správe je potrebné vyplni ť obe strany prílohy. Dôležité informácie (napr. 
námietky...), ktoré sa nezmestili do správy, treba doloži ť ako samostatnú prílohu.

Dátum: 29.8.2015 Spracoval: Ing. Karol Köberling

Dôvod nedohrania vypísanej disciplíny (2hra, 4hra):

Informácia o podaných námietkach počas súťaže, o spôsobe ich riešenia a návrhy na prípadné disciplinárne 
opatrenia:

žiadne

Vyjadrenie vrchného rozhodcu k priebehu, organizačnému zabezpečeniu akcie a dodržiavaniu súťažného 
poriadku:

Turnaj prebehol pod ľa platného sú ťažného poriadku a predpisov pre tento turnaj. Kvali ta hry i 
vystupovania hrá čov na dobrej úrovni. Zabezpe čenie i organizácia na výbornej úrovni. 

Skutočný začiatok turnaja 
(dátum, čas): 26.08.2015 8,30 hod

Skutočné ukončenie turnaja 
(dátum, čas): 29.08.2015 18,45 hod

Dôvod prípadného časového posunu:

Počet dvorcov k dispozícii: 9 Ak dvorce neboli v jednom areáli rozpíšte:

Na turnaji boli použité ukazovatele skóre s menovkami hráčov (áno/nie): nie

ceny za 1.miesto: Diplom, kryštá ľový pohár, hodinky, dar čekový kôš

ceny za 2.miesto: Diplom, kryštá ľový pohár,  dar čekový kôš

ceny za 3.miesto: Diplom, kryštá ľový pohár,

Muži/ CH (suma): 190,00 80,00 Ženy/ D (suma): 190,00 80,00

Na turnaji boli odovzdané CENY v celkovej hodnote (CH + D): 540 €

dvojhra štvorhra dvojhra štvorhra

17

Štartovné (vklad na 1 osobu): hlavná súťaž: 15 kvalifikácia:

Muži/ CH: 46 18 Ženy/ D: 44

Konkrétny typ LOPTY akými sa hralo a ich kvalita:

DUNLOP  Fort All Court s logom STZ - kvalita dobrá

Počet účastníkov: dvojhra štvorhra kvalifikácia dvojhra štvorhra kvalifikácia

Vrchný rozhodca: Ing. Köberling Karol telefón: 905 490 644

Zástupca rozh.: Ing. Kollárová Ľudmila telefón: 904 916 496

Usporiadateľ: TK Baník Prievidza

Riaditeľ: Ing. Vrták František telefón: 902 903 340

SPRÁVA z podujatia - individuálna sú ťaž
(mládež, dospelí)

Trieda: A

Termín: 26.08. - 30.08.2015 Veková kategória: starší žiaci


