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Dátum: 2.7.2013 Spracoval: Ján Hasaj    �ucia Šramková

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

5 Ak dvorce neboli v jednom areáli rozpíšte: x

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

Všetky disciplíny dohrané

Uložené tresty po�as turnaja:

x

rozdiely vo�i certifikácii neboli zistené.Šiesty dvorec nebolo možné využi� pre prírodné 
technicke dôvody vyskytnuvšíe sa sa tesne pred turnajom(spodná voda)

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

ceny za 3.miesto: Pohár ,Diplom                        Diplom,medaila

Po�et dvorcov k dispozícii:

tresty neboli uložené

Dôvod prípadného �asového posunu:

Na turnaji boli použité ukazovatele skóre s menovkami hrá�ov (áno/nie): nie
Skuto�ný za�iatok turnaja 

(dátum, �as): 28.6.2013 o 9:30
Skuto�né ukon�enie turnaja 

(dátum, �as):

Ženy/ D (suma):
ceny za 1.miesto: Pohár ,Diplom                        Diplom,medaila

dvojhra štvorhra

kvalifikácia:

€

12 x

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

ceny za 2.miesto: Pohár ,Diplom                        Diplom,medaila

Muži/ CH (suma): 85,00 43,00 85,00 43,00

Veková kategória:

Ženy/ D:

TK Jednotka Bvratislava

Po�et ú�astníkov: dvojhra štvorhra kvalifikácia dvojhra

telefón:

31

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

Trieda:

       Lucia Šramková telefón: 903232027

B

Starší žiaci
Usporiadate�:

Termín: 28.06.2013-01.07.2013

kvalifikácia

32 15 x

dvojhra

telefón: 918514587

x

Muži/ CH:

Na turnaji boli odovzdané CENY v celkovej hodnote (CH + D): 252
štvorhra

štvorhra

Riadite�:

Konkrétny typ LOPTY akými sa hralo a ich kvalita:

Zástupca rozh.: Mgr Bauml Karol

Vrchný rozhodca:        Ján Hasaj

Wilson - astralian open -po výbere dobrá

244250498

1.7.2013 o 17:15

Iné dôležité skuto�nosti, ktoré sú v rozpore s certifikátom klubu (certifikáty klubov sú zverejnené na 
stránke http://www.stz.sk/terminova-listina/certifikaty-klubov-pre-sezonu-2013):

Vyjadrenie vrchného rozhodcu k priebehu, organiza�nému zabezpe�eniu akcie a dodržiavaniu 
sú�ažného poriadku:
Turnaj prebehol pod�a platných pravidiel tenisu a rozpisu turnaja.Priebeh turnaja bol 
hladký,organiza�ne zabezpe�ený,sú�ažný poriadok dodržaný.

Harmonogram dodržaný

námietky neboli podané


