
  
 
 
 
 
 
 

r o z p i s 
 

majstrovstiev Bratislavského regiónu (M BR) jednotlivcov v kategórii: 
 

detí chlapci a dievčatá do 10 rokov pre rok 2019  
 
 
A: Všeobecné ustanovenia: 
 
1/  Riadiaci orgán:    Bratislavský tenisový zväz 
2/  Usporiadateľ:    Tenis – Bedminton klub Dunajská Lužná 
3/  Riaditeľstvo majstrovstiev:  
  Riaditeľ:    Mgr. Hraško Ondrej    
  Vrchný rozhodca:   Mgr. Ľubomír Kurek   
  Zástupca vrchného rozhodcu:  Peter Sirota 
  Zdravotnícke zabezpečenie:   Elena Haydu 
  Technické zabezpečenie:  Tomáš Cabadaj 

Rekreačná 3, 900 41 Dunajská Lužná  
tel.: dv.:0902 355812,  

4/  Dejisko:  TŠP,  900 42 Dunajská Lužná, Rekreačná 3  
5/  Dátum konania:  14. - 16.9.2019  
6/  Hrací čas:   8,00 – 22,00 hod. 
7/  Počet dvorcov:  8 antukových 
8/  Počet štartujúcich: Hlavná súťaž: CH Dvojhra  48  
      D Dvojhra  48  
9/  Prezentácia:  
 Hlavná súťaž: Chlapci      14.9.2019 od   8:30 do 9:15 hod. v mieste konania   

Dievčatá    14.9.2019 od  12:30 do 13:15  hod. v mieste konania  
    
10/ Žrebovanie: 15 minút po ukončení prezentácie 
11/ Vklad:  10 €   
12/  Podmienky štartu v  súťaži: 

- písomné nahlásenie účasti – cez e-Tenis 
- platná registrácia, 
- zaplatený vklad, 
 

Upozornenie: 
Výber štartujúcich priamo do súťaže sa vykoná len z včas prihlásených hráčov (viď podmienky 

štartu do hlavnej súťaže). O zaradení  je hráč povinný sa informovať cez e-tenis STZ.  
 

13/  Povinnosti hráčov: 
- dodržiavať Pravidlá tenisu, Športovo-technické predpisy a rozpis majstrovstiev,  
- nevzďaľovať sa z tenisového areálu bez súhlasu riaditeľstva po dobu účasti v súťaži,  
- riadne dohrať súťaž. 

 
 
 



Deti 2 
 

14/  Kritéria nominácie na majstrovstvá BTZ mladšieho žiactva 2020  
   

Na M BTZ pre rok 2020 postupujú: 
- semifinalisti vo dvojhre chlapcov a dievčat, ktorí v sezóne 2020 budú hrať v kategórii mladšieho 
žiactva    

 
15/  Námietky:  
Námietky podané podľa čl. 153 sa musia doložiť peňažným poplatkom vo výške 5,-€, odvolania podľa 
čl.155 poplatkom vo výške 20,-€ a odvolania podľa čl.156 poplatkom vo výške 40,-€. Poplatok sa poukáže 
príslušnému riadiacemu orgánu, ktorý bude o odvolaní rozhodovať.  
 

B. Technické ustanovenia: 
 
1/  Predpis:  Hrá sa podľa platných pravidiel tenisu, súťažného poriadku a tohto rozpisu.  

Hráč je povinný odohrať maximálne päť stretnutí v jednom dni.  Posledný zápas denného programu 
v kategórii detí  môže byť nasadený najneskôr o 19:30 hod. hracieho dňa. Prestávka medzi posledným 
odohraným zápasom hráča a jeho prvým zápasom nasledujúceho dňa musí byť minimálne 10 hodín.  

 
2/  Disciplíny:  dvojhra.  
 
3/  Spôsob hry:   V dvojhre sa hrá na jeden vyhraný set. Za stavu 6:6 v sete sa hrá tie-break do 7 

bodov.  
 
4/  Lopty:  DUNLOP STAGE 1 (zelené) s logom STZ  – zabezpečí BTZ nové lopty: pre všetky zápasy 

dvojhry z dotácii STZ a Bratislavského samosprávneho kraja  
 
5/  Titul:   Víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Majster BR pre rok 2019“,  obdržia ceny  
  a diplomy. 
 
6/    Rozhodcovia: Finančné náklady spojené s účasťou vrchného rozhodcu a jeho zástupcu  hradí 

v súlade s pokynmi BTZ a STZ usporiadateľ, 
 
7/    Povinnosti usporiadateľa:    

- je povinný dať na výhry minimálne ¼ z vkladov podľa Súťažného poriadku (Príloha č.6, článok 6), 
- denne spracovávať výsledky cez e-Tenis a po skončení majstrovstiev zaslať kompletnú správu,  

vyhodnotenie a dokumentáciu na BTZ do 48 hodín.  
- usporiadateľ pre prípad nepriaznivého počasia musí mať zabezpečenú halu,  
- usporiadateľ zabezpečí ukazovatele skóre a menovky hráčov od 1.kola  
 

Tieto propozície boli schválené VV BTZ dňa 8. 4.2019 
 
  

Bratislava dňa 10.4.2019   
 
 

Ing. Pavel  P á v a v.r.  
   predseda  BTZ  


