
CAPITOL REKREANT 2018 

Z dôvodu nepriaznivého počasia pre pôvodne plánovaný termín turnaja 1.9.2018 bolo 
definitívne rozhodnuté, že turnaj sa odohrá v náhradnom termíne 8.9.2018 !!! 

V týždni od 3.9.-6.9.2018 bude spustené prihlasovanie a odhlasovanie hráčov cez portál 
ZasportujSiOpen. Na turnaj majú možnosť sa prihlásiť hráči, ktorým to okolnosti neumožnili a 
taktiež hráči riadne prihlásení a akceptovaní na turnaj Capitol Rekreant 2018 na termín 1.9. majú 
možnosť sa z turnaja odhlásiť. Odhláseným hráčom bude štartovné vrátené buď v plnej výške 
/tým, čo nezačali 1.9.2018 svoj zápas/. Hráčom, čo začali turnaj, a nebudú mať záujem o turnaja 
v termíne 8.9.,  bude vrátená pomerná časť zo štartovného. 

Turnaj je predposledným turnajom sezóny 2018 okruhu TenisRekreant a ide v poradí už o desiaty 
turnaj na okruhu v roku 2018.  

Hrať sa bude na  4 vonkajších dvorcoch s antukovým povrchom v príjemnom tichom prostredí 
tenisového klubu TK Tennis One / www.tennisone.sk/. Na turnaji sa bude hrať hlavný pavúk + 
útechový pavúk.  

Srdečne sú vítaní všetci rekreační hráči bez rozdielu veku spĺňajúci pravidlá okruhu / 
www.tenisrekreant.sk/. 

 

Dátum:         08. 09. 2018 (sobota) 

Začiatok:      07.30 hod Koniec:  cca 20:00 hod. 

Miesto:         Bratislava, antuka, Nobelova 34,  

           GPS B= 48.184918817751736.1" L= 17.138179049999962 

Štartovné:    25,- EUR prihlásenie bude umožnené až po zaplatení štartovného na bankový 
účet:  SK64 5600 0000 0033 4573 7001. 

Prihlásenie sa na turnaj  cez www.zasportujsiopen.sk bez zaplatenia štartovného do 
termínu prihásenia je možné iba po predchádzajúcej dohode s organizátorom, pričom v 
prípade akceptácie takéhoto hráča je štartovné na mieste v deň konania sa turnaja 
stanovené na 30, - EUR 

Deadline na prihlasovanie:    štvrtok 06.09.2018 do 24.00hod 

Prihláseným hráčom, ktorí zaplatili štartovné a neboli by z kapacitných dôvodov akceptovaní, 
bude štartovné hneď po zverejnení akceptácie na turnaj vrátené. 

 

Akceptácia : Akceptácia hráčov bude zverejnená po uzávierke prihlášok na stránke 
 www.tenisrekreant.sk . 
 



Vylosovanie a harmonogram:     piatok 07.09.2018  (následne zverejnené na stránke 
www.tenisrekreant.sk ). 

Prezentácia: individuálne podľa časového harmonogramu, najneskôr však 10 minút pred 
začiatkom svojho zápasu  

Organizátor:      TenisRekreant  

Kontaktné osoby: 

Radovan Kamenský, kontakt: 0905 581 512, mail: tenisrekreant@gmail.com 

Martin Horvát, kontakt 0917 322 864,  mail: tenisrekreant@gmail.com  

Systém hry: hlavný pavúk a útechový pavúk sa budú hrať na 2 víťazné sety (3. set supertiebreak 
do 10). 

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy systému hry. Každý hráč má však garantované odohratie 
min.dvoch zápasov. 

Občerstvenie +pitný režim: zabezpečené 

Kapacita turnaja:   max.24 hráčov 

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy systému hry. Každý hráč má však garantované odohratie 
min.dvoch zápasov. 

Občerstvenie +pitný režim: zabezpečené 

Kapacita turnaja:   max.24 hráčov 

Pre víťaza turnaja, víťaza útechového pavúka, finalistov oboch pavúkov a semifinalistov 
hlavného pavúka sú pripravené turnajové trofeje. 


