30.7.2019

ROZPIS TENISOVÉHO TURNAJA
Termín:

16.8.-20.8.2019

Usporiadateľ:

TK Baník Prievidza

Názov turnaja:

Banícky kahanec

9

Počet dvorcov:

Starší žiaci

Veková kategória:

Povrch: Antuka

+

Ak dvorce nie sú v jednom areáli rozpíšte:

Typ lôpt, s ktorými sa bude hrať:

A

Trieda:

mládež a dospelí

Dunlop Fort All Court Tournament Select s logom STZ

Riaditeľstvo turnaja:
- riaditeľ:

Ing.František Vrták

- vrchný rozhodca:

Ing.Karol Köberling

- zástupca vrchného rozhodcu: Ing.Michal Šimurka
- zdravotník:

Veronika Köberlingová, Beata Baniarová

Kontaktná osoba (meno, priezvisko): Ing.Peter Kulich

telefón: 905661013
Ubytovanie (názov zariadenia, adresa) ↓:

e-mail: peter_kulich@email.cz
Cena na osobu:
17,00

€

Hotel Hokejka, Bojnická cesta 34, tel:046/5430534
Žiadosť o ubytovanie zaslať kontaktnej osobe najneskôr do:

6.8.2019

Do súťaží sa prihlasuje každý hráč samostatne cez elektronický systém eTenis !!!
Počet štartujúcich

PREZENTÁCIA,
resp. ZAČIATOK SÚŤAŽE

dvojhra štvorhra

deň

hodina (do)

ŽREBOVANIE
deň, hodina, miesto

muži, (chlapci)

48

24

16.8.

20 min.pred zápasom

15.8. 9:00 v mieste konania

ženy, (dievč.)

48

24

16.8.

20 min.pred zápasom

15.8. 9:00 v mieste konania

Hospodárske podmienky (vklady): usporiadateľ môže od neprihlásených hráčov cez systém eTenis
požadovať vklad vyšší o 7,- €

hlavná súťaž: 17,00 €
Ceny:

kvalifikácia:

€

Poháre,darčekové koše,diplómy

Iné dôležité skutočnosti
(spôsob hry, rozmery
dvorcov u detí, ...) :

Predpis: Turnaj sa hrá podľa platných pravidiel tenisu, športovo-technických predpisov tenisu a tohto rozpisu.
Ak riadiaci orgán súťaže nerozhodne inak (v zmysle čl. 18 SPT), hrá sa v kategóriách mládeže a dospelých
vylučovacím spôsobom na dva víťazné sety, vo všetkých setoch za stavu 6:6 tie break. Vo štvorhre sa hrá systémom
bez výhody (No-Ad), prípadný tretí rozhodujúci set sa hrá ako jediná rozhodujúca hra (tajbrejk do 10 bodov). Vo
dvojhre aj štvorhre sa uplatňuje pravidlo No-Let, t.j. pri dotyku siete, pri podaní, sa pokračuje v hre. Rozhodnutie o
inom systéme odohrania zápasu musí byť uvedené v tomto rozpise.
Podmienkou štartu je platná registrácia.
Námietky sa podávajú písomne, v zmysle súťažného poriadku riaditeľstvu turnaja, ktoré ihneď na mieste o námietkách
rozhodne.
Povinnosti hráčov a usporiadateľov: K základným povinnostiam hráča patrí byť k dispozícii organizačnému výboru
počas turnaja a na výzvu vrchného rozhodcu prevziať funkciu hlavného rozhodcu.
Základné povinnosti usporiadateľov turnajov jednotlivých tried stanovuje príloha č. 6 SPT.
Tento rozpis súťaže je usporiadateľ povinný zaslať najneskôr 14 dní pred jej začiatkom na STZ a na príslušný
regionálny zväz.

Dátum: 30.7.2019

Spracoval:

Peter Kulich

