Pokyny pre kapitánov a účastníkov celoštátneho finále súťaže
Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2022

Časový harmonogram:
Štvrtok (29. 9. 2022) – predkolo (platí iba pre družstvá, ktoré hrajú predkolo)
12.30 – 13.30 prezentácia družstiev v NTC na riaditeľstve súťaže (sála č. 1). Prezentovať sa musí
celé družstvo naraz, t. j. kapitán a hráči. Dodatočná prezentácia hráčov nie je možná.
12.30 – 13.30 tréningy Bratislava, Východ 12.30 – 13:00
Západ, Stred
13.00 – 13.30
- Tréningy prebiehajú v NTC aréne, tréningovej 3-dvorcovej a 2-dvorcovej hale.
- Lopty sa na tréning nezapožičiavajú.
13.45 míting kapitánov na riaditeľstve súťaže (sála č. 1)
- Po ukončení kapitánskeho mítingu sa všetky družstvá v čo najkratšom čase dostavia na
dvorce podľa rozpisu.
14.00 začiatok súťaže
20.00 predpokladané ukončenie hracieho dňa
- Posledné zápasy môžu byť nasadené aj v poslednú hodinu hracieho času.
- Rozpis zápasov na ďalší deň bude zverejnený na internetovej stránke STZ.
Piatok (30. 9. 2022) – 1. kolo, stretnutia o 1. – 12. miesto
8.00 – 8.45 prezentácia nasadených družstiev (víťazi jednotlivých regiónov), v NTC na
riaditeľstve súťaže (sála č. 1). Prezentovať sa musí celé družstvo naraz, t. j. kapitán
a hráči. Dodatočná prezentácia hráčov nie je možná.
8.00 – 8.30 tréning nasadených družstiev
- Tréningy prebiehajú v NTC aréne, tréningovej 3-dvorcovej a 2-dvorcovej hale.
- Lopty sa na tréning nezapožičiavajú.
8.45 míting kapitánov nasadených družstiev na riaditeľstve súťaže (sála č. 1)
- Po ukončení kapitánskeho mítingu sa všetky družstvá v čo najkratšom čase dostavia na
dvorce podľa rozpisu.
9.00 začiatok zápasov
20.00 predpokladané ukončenie hracieho dňa
- Posledné zápasy môžu byť nasadené aj v poslednú hodinu hracieho času.
- Rozpis zápasov na ďalší deň bude zverejnený na internetovej stránke STZ.
Sobota (1. 10. 2022) – stretnutia o 1. – 8. miesto
8.00 začiatok zápasov
- Pred slávnostným nástupom budú zápasy prerušené.
10.00 slávnostný nástup všetkých družstiev v NTC aréne – povinná aj účasť družstiev,
ktoré v tento deň hrať nebudú!!!
- Žiadame všetkých kapitánov, aby si zobrali tabuľky s názvami družstiev a v čo najkratšom
čase sa so svojimi družstvami zhromaždili pod tribúnou „D“ (NTC aréna).
11.30 Všetky družstvá, ktoré podľa rozpisu majú nastúpiť na stretnutie, sa v čo najkratšom čase
dostavia na dvorce, kde budú pokračovať v rozohraných stretnutiach.
20.00 predpokladané ukončenie hracieho dňa

-

Posledné zápasy môžu byť nasadené aj v poslednú hodinu hracieho času.
Rozpis zápasov na ďalší deň bude zverejnený na internetovej stránke STZ.

Nedeľa (2. 10. 2022) – finále, stretnutia o konečné umiestnenie
8.00 začiatok zápasov podľa rozpisu
17.00 plánované ukončenie súťaže, slávnostný nástup a odovzdávanie cien
- Stretnutie, v ktorom o výsledku nie je rozhodnuté ani po tejto hodine, sa hrá, pokiaľ jedno
z družstiev nezíska víťazný bod. V prípade, že družstvo získa potrebný víťazný bod, budú
zápasy v ostatných už rozhodnutých stretnutiach ukončené.

Organizačné pokyny:
- V každom stretnutí je povinnosťou kapitána pred prvými dvojhrami, štvorhrou a druhými
dvojhrami priniesť nominačné listy na riaditeľstvo súťaže (sála č. 1).
- Kapitáni aj hráči sú povinní nastúpiť na zápasy v oblečení (tričkách) určených pre projekt
„Detský Davis Cup a Fed Cup“, ktoré dostanú pri prezentácii do celoštátneho kola. V opačnom
prípade družstvo nebude pripustené k hre.
- Pred každým stretnutím zoberie kapitán zo sály č. 1 tabuľku s názvom svojho družstva na
dvorec. Po skončení zápasov prvých dvojhier, štvorhry a druhých dvojhier, po dobu pokiaľ
jeho družstvo nehrá, ju opäť odloží v sále č. 1, kde je vešiak určený pre tento účel. Tu treba
tabuľku odložiť aj po ukončení jednotlivých dní súťaže. Tabuľky nenechávajte na dvorci!
- Kapitán družstva môže dávať pokyny hráčom iba v prestávkach pri striedaní strán.
- Počas stretnutia sa na príslušnom dvorci môžu nachádzať iba hrajúci hráči a kapitáni družstiev!
Rodičia majú vstup na dvorce počas celého trvania akcie prísne zakázaný!
- Na každé stretnutie dostáva družstvo 7 fliaš malých minerálnych vôd (6 ks pre hráčov, 1 ks pre
kapitána).
- Hrá sa bez poludňajšej prestávky. Čas na obed pre jednotlivé družstvá bude vyhradený
individuálne podľa rozpisu jednotlivých stretnutí po dohode s riadiacim orgánom, resp.
rozhodcom. Obed sa podáva na základe stravných lístkov pre všetkých účastníkov v reštaurácii
NTC Stage na prízemí Národného tenisového centra v čase od 11.30 do 15.30 hod. (piatok,
sobota a nedeľa).
- Večeru (bagety a ovocie) si kapitáni a hráči vyzdvihnú vo štvrtok (nenasadené družstvá),
piatok a sobotu od 16.00 hod. v sále č. 1.
- Slovenský tenisový zväz ako riadiaci orgán a organizátor súťaže si vyhradzuje právo presunu
stretnutia na iný dvorec počas celej súťaže.

Organizačný výbor (sála č. 1):
Riaditeľ:
Zástupca riaditeľa:
Vrchný rozhodca:
Zástup. vrch. rozhodcu:
Lekár:

Rudolf Horváth
Andrea Hubeková
Andrea Hubeková
Tibor Lešniak, Ján Hasaj, Dušan Sádovský, Michal Hrušovský
bude určený

