
Kalex -Tenisrekreant 2017  
 
Turnaj je štvrtím v poradí na rekreačnom tenisovom okruhu TenisRekreant 
(www.tenisrekreant.sk) Je však prvý turnaj v tomto roku, ktorý sa bude hrať 
na antukových dvorcoch v Zlatých Moravciach.Hrať sa bude na 7 dvorcoch. 
 
Dátum  :    13. 05. 2017 ( sobota ) 
 
Začiatok:    08. hod.        Koniec: 21: 00 hod. 
 
Miesto :     Zlaté Moravce Továrenská 26, 953  01 
 
Štartovné: 25,- EUR, prihlásenie bude umožnené až po zaplatení štartovného 
 na bankový účet  SK61 0900 0000 0000 3120 0507 ( v správe pre prímateľa 
uviesť meno hráča ). Prihlásenie sa na turnaj bez zaplatenie štartovného do 
termínu prihlásenia je možné iba po predchádzajúcej dohode s organizátorom 
pričom v prípade akceptácie tekéhoto hráča je štartovné na mieste v deń 
konania sa turnaja stanovená na 30,- EUR. 
 
Deadline na prihlasovanie : streda 10. 05. 2017 do 20.00 hod. 
 
Akceptácia : Akceptácia hráčov bude zverejnená po uzávierke prihlášok na 
stránkach www.zasportujsiopen.sk a www.tenisrekreant.sk 
 
Vylosovanie a harmonogram : štvrtok 11. 05. 2017 ( následne zverejnenéna 
stránkach www. zasportujsiopen.sk , www.tenisrekreant.sk) , miesto a čas  
žrebu bude od pondelka 08. 05. 2017 zverejnené na www.tenisrekreant.sk 
pričom na žreb sú pozvaní všetci, ktorým to možnosti dovolia. 
 
Prezentácia: od  7: 45 h, inviduálne podľa časového harmonogram  
najneskôr však 10 minút pred začiatkom zápasu 
 
Organizátor: TenisRekreant - Jaroslav Mikláš, kontakt: 0905 426 251, 
mail: tenisrekreant@gmail.com 
 
Systém hry:  hlavný pavúk sa bude hrať na 2 víťazné sety(3.set supertierbreak 
do 10), útecha sa bude hrať na 1. set, finále hlavného pavúka vrátane finále 
útechy sa odohrá na 2 víťazné sety(3. set supertiebreak do 10 ). 
Každý hráč má garantované odohratie minimálne troch setov. 
 
Občerstvenie + pitný režim  : raňajky a obedové menu 
 
Kapacita turnaja : max. 24 hráčov 
 
Organizátor si vyhradzuje právo akceptácie hráčov z prihlásených hráčov, 
udelenie divokých kariet dvom ľubovoĺným hráčom, ktorí výkonnostne 
zodpovedajú turnajovej úrovni. 
 



Prednosť akceptácie organizátorom na turnaj majú hráči, ktorí splnia  
podmienky turnaja, na turnaj sa prihlásia skôr a súčasne uhradia štartovné. 
 
Pre víťaza turnaja, vítaza útechového pavúka, finalistov oboch pavúkov 
a semifinalistov hlavného pavúka sú pripravené turnajové trofeje. 


