
Záhorie Green Rekreant 2019 

Turnaj je plánovaný na Záhorie do obce Kopčany /okres Skalica/, kde sa plánuje hrať na troch 
dvorcoch s prírodnou trávou. Na turnaji sa bude hrať hlavný pavúk + útechový pavúk. Turnaj je 
siedmym v poradí na rekreačnom tenisovom okruhu TenisRekreant ( www.tenisrekreant.sk), 
pričom vítaní sú všetci rekreační hráči bez rozdielu veku. 

Dátum:         13. 07. 2019 (sobota) 

Začiatok:      08.30 hod Koniec:  20:00 hod. 

Miesto:         Kopčany, prírodná tráva, pri futbalovom štadióne 

Štartovné:    30,- EUR prihlásenie bude umožnené až po zaplatení štartovného na bankový účet: 
 SK64 5600 0000 0033 4573 7001 /do termínu prihlasovania 10.7.2019 /, prihlásenie sa 
na turnaj  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 35, - EUR 

Prihlasovanie : Cez portál ZasportujSiOpen  /www.zasportujsiopen.sk/ 

Deadline na prihlasovanie :    streda 10.07.2019 do 24.00hod 

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

Prezentácia: od 8:15 h, 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 a aj 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.16 hráčov 

Turnaj je určený pre bežných rekreačných hráčov, ktorí neboli do 18r. registrovaní STZ, ani iným 
tenisovým zväzom . Organizátor si vyhradzuje právo výberu hráčov a možnosť v rámci pravidiel 
okruhu TenisRekreant udeliť divokú kartu dvom hráčom, ktorí výkonnostne zodpovedajú 
turnajovej úrovni. Prihláseným hráčom, ktorí zaplatili štartovné a neboli by z kapacitných 
dôvodov akceptovaní, bude štartovné hneď po zverejnení akceptácie na turnaj vrátené. 



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


