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+6Po�et dvorcov k dispozícii: Ak dvorce neboli v jednom areáli rozpíšte:

dvojhra štvorhra kvalifikáciaštvorhra

Muži/ CH:

kvalifikácia

43 24 x Ženy/ D:

dvojhraPo�et ú�astníkov:

Lucia Šramková telefón: 903232027

Štartovné (vklad na 1 osobu): hlavná sú�až:

Riadite�:

WILSON australian open, kv. Dobrá

35 24 x

kvalifikácia:

Vrchný rozhodca:

medajla s gravírovaním, diplom

telefón: 903207642

Konkrétny typ LOPTY akými sa hralo a ich kvalita:

Michal Nemec

124,00 100,00

Uložené tresty po�as turnaja:

Skuto�né ukon�enie turnaja 
(dátum, �as): 2.7.12 17:00 h

Dôvod prípadného �asového posunu:

29.6.12 9:00 h

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

nebol

medajla s gravírovaním, diplom

ceny za 2.miesto:

ceny za 3.miesto:

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

dvojhra štvorhra

Usporiadate�: TK JEDNOTKA

pohár s gravírovaním, diplom

Boris Sedlá�ek telefón: 914193328

12

dvojhra štvorhra

Zástupca rozh.:

SPRÁVA z podujatia - individuálna sú�až
(mládež, dospelí, deti)

Trieda: "B"

Termín: 29.6.-2.7.2012 Veková kategória: str. žiaci, žia�ky

Ženy/ D (suma):

neboli

Informácia o podaných námietkach po�as sú�aže, o spôsobe ich riešenia a návrhy na prípadné 
disciplinárne opatrenia:

Hrá�i Brna  a Liška boli napomenutí vrchným rozhodcom za nešportové správanie po�as zápasu 
vo štvorhre. Hrá�i Kakula a Rajnoha si odmietli prevzia� od riadite�ky turnaja ceny a jedna z 
mami�iek hrá�ov sa vulgárne správala vo�i riadite�ke turnaja ( jej emotívna reakcia pri 
odovzdávaní cien pred hrá�kami a rodi�mi - ceny si môžete str�i� do riti a všetci ste tu debili!) 

ceny za 1.miesto:

Muži/ CH (suma): 124,00 100,00

boli odohrané predpísané disciplíny ( 2 hra, 4 hra)

Skuto�ný za�iatok turnaja 
(dátum, �as):

Vyjadrenie vrchného rozhodcu k priebehu, k vybavenosti areálu, organiza�nému zabezpe�eniu akcie a 
dodržiavaniu sú�ažného poriadku:
Sú�ažný poriadok a rozpis turnaja bol dodržaný, stravovanie a výplet rakiet zabezpe�ené. 
Extrémne vysoké teploty poznamenali psychiku hrá�ov.

Dôležité informácie (napr. námietky, potvrdenia od lekára...), ktoré sa nezmestili do správy treba 
doloži� ako prílohu k správe !

Dátum: 2.7.2012 Spracoval: Nemec, Šramková


