
Sun-Lake Rekreant 2019 

Tretí turnaj sezóny na okruhu TenisRekreant ( www.tenisrekreant.sk),  je plánovaný tak, ako 
minulý rok, do tenisovej haly hotela Družba pri Slnečných jazerách v Senci. Hrať sa bude na  3 
taraflexových dvorcoch s  najrýchlejším tenisovým povrchom na okruhu. Na turnaji sa bude hrať 
hlavný pavúk + útechový pavúk. Vítaní sú všetci rekreační hráči bez rozdielu veku. 

Dátum:         30. 03. 2019 (sobota) 

Začiatok:      07.00 hod Koniec:  22:00 hod. 

Miesto:         Senec, tvrdý povrch, Slnečné jazerá –juh, TP Hotel Družba 

           GPS B=48°13'04.1" L=17°25'45.1" 

Štartovné:    35,- 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 40 - EUR 

Deadline na prihlasovanie:    streda  27.03.2019 do 24.00hod 

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

Vylosovanie a harmonogram:     štvrtok 28.03.2019  (následne zverejnené na stránke 
www.tenisrekreant.sk ). 

Prezentácia: od 6:50 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 pavúk pavúk sa bude hrať na 2 víťazné sety (3. set supertiebreak do 10). 

Útechový pavúk sa bude hrať na dva skrátené sety do 4 systémom „No Ad“. 

Každý hráč má garantované odohratie minimálne dvoch zápasov /základný zápas v hlavnom 
pavúku a v prípade nezdaru aj zápas v útechovom pavúku/. 



Pozn. : v prípade vynúteného časového sklzu z dôvodu možných dlhých zápasov a obmedzeného 
hracieho času /do 22:00/ oznamujeme, že je potrebné rátať s dohrávkou záverečných zápasov na 
nasledujúci deň v čase podľa dohody. 

Občerstvenie +pitný režim: zabezpečené obedové menu + minerálka 

Kapacita turnaja:   20 hráčov 

Organizátor si vyhradzuje právo akceptácie hráčov z prihlásených hráčov a úpravu systému hry. 

Turnaj je primárne určený pre bežných rekreačných hráčov, ktorí neboli do 18r. registrovaní 
STZ, ani iným tenisovým zväzom. Organizátor si v rámci pravidiel okruhu TenisRekreant 
vyhradzuje právo udeliť divokú kartu ľubovoľným dvom hráčom, ktorí výkonnostne 
zodpovedajú turnajovej úrovni /viď..Pravidlá okruhu TenisRekreant/. 

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

 


