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

Trieda: B

Termín: 23. - 26. 06. 2015 Veková kategória: mladšie žiactvo

Usporiadateľ: TK Ružomberok

Riaditeľ: Ing. Virág Jozef telefón: 905 160 969

štvorhra kvalifikácia

Vrchný rozhodca: Madliak Martin telefón: 90706240968

Zástupca rozh.: Ing. Sekera Milan telefón: 903 040 370

Ženy/ D: 29

Konkrétny typ LOPTY akými sa hralo a ich kvalita:

Dunlop Fort all court s logom STZ, kvalita dobrá

Počet účastníkov: dvojhra štvorhra kvalifikácia dvojhra

12

Štartovné (vklad na 1 osobu): hlavná súťaž: 12 kvalifikácia: 0

Muži/ CH: 29 10

Na turnaji boli odovzdané CENY v celkovej hodnote (CH + D): 310 €

dvojhra štvorhra dvojhra štvorhra
Muži/ CH (suma): 100,00 55,00 Ženy/ D (suma): 100,00 55,00

ceny za 1.miesto: Pohár ( á 50,- € ),diplom

ceny za 2.miesto: Pohár ( á 25,- € ),diplom

ceny za 3.miesto: Poháre ( á 12,50 € ), diplomy

Počet dvorcov k dispozícii: 8 Ak dvorce neboli v jednom areáli rozpíšte: 5 3

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

Skutočný začiatok turnaja 
(dátum, čas): 23.06.2015  08,30

Skutočné ukončenie turnaja 
(dátum, čas): 25.06.2015  17,30

Dôvod prípadného časového posunu:

Bez časového posunu

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

Všetky disciplíny boli riadne dohraté

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

Námietky neboli podané

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

Organiza čné zabezpečenie turnaja bolo bezchybné, priebeh bol plynulý na priek miernym prehánkam 
v prvý de ň turnaja, sú ťažný poriadok bol po všetkých stránkach dodržaný.

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

Oproti rozpisu 6 + 2 dvorce bola zmena 5 + 3 dvorce , šiesty dvorec základné areálu bol vy členený na 
rozohrávku pre zápasmi

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: Spracoval:


