
ROZPIS 

Majstrovstiev ZsTZ detí do 10 rokov pre rok 2020 

 

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
1. Riadiaci orgán: Západoslovenský tenisový zväz 

 

2. Termín: 12.-14.9.2020 

 

3. Usporiadateľ:  TK Slávia SPU Nitra, organizačný výbor bude doplnený. 

 

4. Povrch: antuka, 8 dvorcov 

 

5. Prihlášky: do 29.8.2020, hráč sa prihlasuje samostatne cez systém eTenis, kde si hneď po prihlásení 

skontroluje zaradenie do zoznamu prihlásených. 

 

6. Hosp. podmienky:  

- účastníci si hradia všetky pobytové náklady (cestovné, stravu a ubytovanie) 

- usporiadateľ hradí náklady rozhodcov a podľa možností zaistí od semifinále vecné ceny 

- ZsTZ poskytne lopty, medailistom diplomy, medaily a trofeje a na základe faktúry uhradí 

usporiadateľovi náklady vo výške už schváleného príspevku. 

 

7. Povinnosti hráčov:  

a) Štartovať vo dvojhre a riadne dohrať súťaž. 

b) Nevzďaľovať sa po dobu účasti v súťaži, bez súhlasu riaditeľstva alebo vrchného rozhodcu, 

z tenisového areálu. 

 

8. Titul: víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Majster ZsTZ na rok 2020“. Všetci medailisti v 

dvojhre dostanú trofeje a diplomy, finalisti súťaže útechy medaily a diplomy. 
 

9. Informácie: Usporiadateľ zabezpečí ubytovanie pre hráčov (prípadne rozhodcov) na základe písomných 

požiadaviek. Žiadosť o zabezpečenie ubytovania treba zaslať na adresu usporiadateľa najneskôr 7 dní 

pred začiatkom súťaže. Usporiadateľ nie je povinný zabezpečiť ubytovanie hráčom a sprievodu, ktorí 

o to v termíne nepožiadali.  

 

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 

1. Predpis: hrá sa podľa platných pravidiel tenisu, predpisu pre súťaže detí a tohto rozpisu. 
 

2. Kategórie: CH + D do 10 rokov. 
 

3. Disciplíny: dvojhra + útecha, každý účastník odohrá minimálne 2 zápasy.  

 

4. Postup: štvrťfinalisti vo dvojhre chlapcov a dievčat, ktorí v sezóne 2021 budú hrať v kategórii ml. 

žiactva a budú registrovaní v kluboch ZsTZ,  postupujú na Halové majstrovstvá ZsTZ mladšieho žiactva 

2021.  

 

5. Spôsob hry: vylučovací na jeden víťazný set, za stavu 6:6 rozhodujúca hra (tajbrejk do 7).  

 

6. Prezentácia: Každý hráč sa odprezentuje 20 minút pred svojím prvým plánovaným zápasom u vrchného 

rozhodcu. 

 

7. Podmienky štartu: platná registrácia a slovenská štátna príslušnosť v zmysle čl. 11 a 12 registračného 

poriadku. Ak je hráč registrovaný v ITF alebo TE, musí aj tam vystupovať pod hlavičkou SVK.. 

 

8. Lopty: Dunlop Stage 1 (zelená) 
 



9. Rozhodcovia: vrchného rozhodcu a jeho zástupcu nominuje v spolupráci s usporiadateľom ZsTZ.  
 

10. Námietky: písomne riaditeľstvu turnaja podľa súťažného poriadku. 
 

11. Povinnosti usporiadateľa:  

- dôsledne dodržiavať pravidlá tenisu, súťažný poriadok a tento rozpis,  

- denne spracovávať výsledky cez systém eTenis a po skončení majstrovstiev kompletnú správu a 

vyhodnotenie zaslať do 48 h na STZ a ZsTZ, 

- uhradiť delegovanému vrchnému rozhodcovi a zástupcovi vrchného rozhodcu odmenu a cestovné 

náklady. 

 


