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                Halové majstrovstvá Východoslovenského regiónu  
seniorov pre rok  2013 

 
Rozpis sú ťaže 
 
A.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 
  1.  Riadiaci  orgán        :  Východoslovenský  tenisový  zväz. 
  
  2.  Názov  sú ťaže          : Majstrovstvá Vých. regiónu  jednotlivcov v tenise pre rok 2013. 
  
  3.  Vekové  kategórie   :  35+ až 75+ 
  
  4. Kategória, trieda, termín, usporiadate ľ, miesto, po čet dvorcov - povrch  : 
 Kategória Trieda         Termín    Usporiadate ľ       Miesto  P. d. - pov.  
Seniori  15. - 17. 12. 2012 TK Spišská N.Ves Sp. Nová Ves 3 - antuka 
 
  5. Prihlášky                  : Hráčí sa prihlasujú cez systém zasportujsiopen.sk . Usporiadateľ 

môže prijať do súťaže aj neprihlásených hráčov, môže však 
požadovať zvýšený vklad o 5,- € (od hráčov do 60 rokov) a o 2,- 
€ (od hráčov nad 60 rokov).  
 

6. Riadite ľstvo  sú ťaž  : Riaditeľa,  jeho  zástupcu  a  organizačného  pracovníka  určí 
usporiadateľ  a  oboznámi  s tým  účastníkov  akcie  výveskou  
na  nástenke  vedľa  hracích  plánov. 

  
  7.  Počet štartujúcich   :  podľa počtu prihlásených 
  
  8. Riadite ľstvo  sú ťaž  : Riaditeľa,  jeho  zástupcu  a  organizačného  pracovníka  určí na 

usporiadateľ  a  oboznámi  s tým  účastníkov  akcie  výveskou   
nástenke  vedľa  hracích  plánov. 

  
  9. Vklady                       :    (35+ - 55+) - 12,00 Eur, (60+ - 75+) - 8,00 Eur 
  
10. Hospod. podmienky :  Hráči  štartujú  na  vlastné  náklady,  prípadne  na  náklady 

svojho  klubu. 
  
11. Tituly  a  ceny           :  Víťazi  jednotlivých  disciplín  sa  stávajú  „Majstrami Výchoslov. 

regiónu  v  tenise  na  rok  20013“. Víťaz, finalista a  
semifinalistami dostanú  diplomy v dvojhre a štvorhre.  

  
12.  Povinnosti  hrá čov : Hráči  musia  byť  počas  majstrovstiev  k dispozícii  riaditeľstvu 

a  na  požiadanie  prevziať  rozhodovanie. 
  
13.  Ubytovanie              : Zabezpečuje  si  každý  sám. Na požiadanie najmenej sedem 

dni pred turnajom je organizátor povinný zabezpečiť primerané 
ubytovanie.  

  
14. Informa čná služba   : Kategória 
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 veteráni  Peter Vlk, tel. 0918 589 024 
 

  
  
B.  TECHNICKÉ USTANOVENIA  
 
  1. Predpis                     :  Hrá sa  podľa platných pravidiel tenisu, súťažného poriadku 

tenisu a tohoto rozpisu. 
  
  2. Disciplíny                  :    Dvojhra, štvorhra  
  
  3. Spôsob hry               :  vylučovací na 2 víťazné sety z troch, v každom sete za stavu 

 6 : 6 sa hrá  rozhodujúca  hra  (tie -  break do 7). Za stavu 1 : 1 
na sety sa hrá supertie – break do 10 ako tretí set v stretnutí. 

  
  4. Podmienky štartu     :  Prihláška na Majstrovstvá regiónu, platná registrácia a 

zaplatenie vkladu. Právo účasti majú prihlásení. 
  
  5. Prezentácia               :  15. 12. 2012  (55+ - 85+ ) do 9:00,  (45+ - 50+) do 11:00, 

 (35+ - 40+) do 13:00,  Ženy 16. 12. do 11:00 
  
  6. Žrebovanie                :  Po skončení prezentácie z prítomných  do 15 minút.  
 
  7. Časový rozpis          :  Vypracuje riaditeľstvo pred majstrovstvami a zverejní ho v  

súlade s platným STP. 
  
  8. Lopty                         :  Wilson 
 Tri nové lopty na zápas dvojhry a štvorhry vo finále.   
  
  9. Rozhodcovia            : Hrá sa bez hlavných rozhodcov. 
  
10. Námietky                   :  Písomne riaditeľstvu M - regiónu podľa SPT. 
  
11. Záver. ustanovenia  :   
 

Vrchný rozhodca zabezpečí : - spracovanie hracích plánov  
 - správu vrchného rozhodcu 
  
Usporiadateľ zabezpečí       : - zaslanie hracích plánov, správy vrchného    

   rozhodcu do 48 hod. po ukončení súťaže. 
 - vypísanie a odovzdanie diplomov 
 - vyúčtovanie akcie na VsTZ do troch dní po akcii 
 - vyplatenie rozhodcov 
  
Sekretár VsTZ zabezpečí    : - nákup a doručenie lôpt, diplomov a  dohodu o 

usporiadaní HM pre usporiadateľa. 
 
 
Tieto propozície boli schválené na Vv  VsTZ dňa  22. 10. 2012. 
 
  Košice, 22. 10. 2012 
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 Ing. František Krepelka, CSc.                                  Doc. Ing. Július Bascó, CSc.           
                Predseda ŠTK- VsTZ                                                Predseda Vv VsTZ  
 
 


