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Vyjadrenie vrchného rozhodcu k priebehu, k vybavenosti areálu, organiza�nému zabezpe�eniu akcie a 
dodržiavaniu sú�ažného poriadku:
Turnaj prebehol v súlade so SPT, pravidlami a rozpisom v  termín pod�a termínovej listiny STZ a 
to aj napriek ve�mi nepriaznivému po�asiu  (celodenný dáž�) v 4. hrací de�.  Kurty boli 
primerane vybavené. Základné ob�erstvenie a možnos� stravovania ako aj ubytovanie v blízkosti 
areálu v dosahu chôdzou do 10 min. 

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

Dátum: 26.7.2012 Spracoval: Uhrík, Matuš�ín

neboli

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

neboli podané

ceny za 1.miesto:

Muži/ CH (suma): 170,00 75,00

finálový zápas ŠTV diev�at sa neodohral pre odcestovanie jednej hrá�ky z každej dvojice na 
reprezenta�ný výjazd do �R (ME družstiev do 12 rokov)

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

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

Trieda: "A"

Termín: 22.7. - 26.7.2012 Veková kategória: st.žiactvo

Usporiadate�: TK Nitra

športové poháre, diplomy

Uhrík Radoslav telefón: 911 704 004

15

dvojhra štvorhra

Zástupca rozh.:

ceny za 3.miesto:

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

dvojhra štvorhra
Ženy/ D (suma): 70,00

Uložené tresty po�as turnaja:

Skuto�né ukon�enie turnaja 
(dátum, �as): 26.7.2012 18,00

Dôvod prípadného �asového posunu:

22.7.2012 8,30

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

športové poháre, diplomy, športové potreby

ceny za 2.miesto:

445

kvalifikácia:

Vrchný rozhodca:

športové poháre, diplomy

telefón: 910 278 778

Konkrétny typ LOPTY akými sa hralo a ich kvalita:

Ing. Matuš�ín Pavel

130,00

Po�et ú�astníkov:

Uhrík Marián telefón: 903 161 446

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

Riadite�:

Wilson US Open - kvalita dobrá

36 13

kvalifikácia

47 15 Ženy/ D:

dvojhra

9Po�et dvorcov k dispozícii: Ak dvorce neboli v jednom areáli rozpíšte:

dvojhra štvorhra kvalifikáciaštvorhra

Muži/ CH:


