ROZPIS TENISOVÉHO TURNAJA
Termín:

22. - 24.1.2022

Usporiadateľ:

ŠK Blava 1928 J. Bohunice

Názov turnaja:

BLAVA CUP 2022

Počet dvorcov:

Veková kategória:

ml. žiaci
Povrch: antuka

Ak dvorce nie sú v jednom areáli rozpíšte:

2

Typ lôpt, s ktorými sa bude hrať:

C

Trieda:

mládež a dospelí

+

Dunlop Fort All Court Tournament Select s logom STZ

Riaditeľstvo turnaja:
- riaditeľ:

Ing. Ľuboš Bokor

- vrchný rozhodca:

Mgr. Martin Porubský

- zástupca vrchného rozhodcu: Mgr. Eva Porubská
- zdravotník:

Mgr. Petronela Lehutová

Kontaktná osoba (meno, priezvisko): Ing. Ľuboš Bokor
telefón: 918655692

e-mail:

lubco13@gmail.com

Počet štartujúcich
dvojhra štvorhra útecha
muži (chlapci)

32

16

ŽREBOVANIE
deň (dd.mm.rr)

hodina

miesto

21.1.2022

10:00

J. Bohunice

ženy (dievč.)

Link na web stránku usporiadateľa, kde je zverejnený časový
harmonogram a rozpis poradia zápasov na nasledujúci deň
(povinné pri triede A):

X

Po vyžrebovaní bude zverejnený časový harmonogram 1. kola súťaže v systéme eTenis. Hráč sa musí odprezentovať
osobne u vrchného rozhodcu a uhradiť vklad najneskôr 15 min. pred svojím prvým plánovaným zápasom. Následne sa
musí prezentovať aj každý deň pred svojím prvým zápasom!

Vklad do hlavnej súťaže:
Ceny:

17,00 €

Pohár, medaila, diplom

Iné dôležité skutočnosti Vo dvojhre sa bude aplikovať supertajbrejk do 10 bodov ako rozhodujúci
(spôsob hry, ubytovanie...): tretí set , okrem semifinále a finále, tam sa hrá tretí set celý na 6 gemov tak ako je uvedené v Súťažnom poriadku.

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 (okrem kategórie dospelých), 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: 11.1.2022

Spracoval:

Mgr. Martin Porubský

