rozpis
majstrovstiev Bratislavského regiónu (M BR) jednotlivcov v kategórii:

mladší žiaci a mladšie žiačky pre rok 2019
A: Všeobecné ustanovenia:
Riadiaci orgán:
Usporiadateľ:
Riaditeľstvo majstrovstiev:

1/
2/
3/

Bratislavský tenisový zväz
Tenisová škola Petržalka

Riaditeľ:
Vrchný rozhodca:
Zástupca vrchného rozhodcu:
Zdravotnícke zabezpečenie:
Technické zabezpečenie:

Ing. Vladimír Petrík
Michal Nemec
Filip Kratochvíla
Elena Hajdu
Tomáš Cabadaj
Rekreačná 3, 900 42 Dunajská Lužná
tel.: 0902 355812
4/ Dejisko:
TŠP, 900 42 Dunajská Lužná, Rekreačná 3
5/ Dátum konania:
11.5. – 14.5.2019
6/ Hrací čas:
8,00 – 22,00 hod.
7/ Počet dvorcov:
8 antukových
8/ Počet štartujúcich:
Hlavná súťaž: CH
Dvojhra 48
Štvorhra 24
D
Dvojhra 48
Štvorhra 24
9/ Žrebovanie:
dňa 10.5.2019 o 11,00 hod. na sekretariáte BTZ Príkopova 6,
10/ Prezentácia:
15 minút pred začiatkom stretnutia stanovený časovým rozpisom pri
žrebovaní

11/ Vklad:
12,- €
12/ Podmienky štartu v hlavnej súťaži:
-

písomné nahlásenie účasti – cez e-Tenis
platná registrácia,
zaplatený vklad,
splnené nominačné kritéria:
a, v poradí podľa oficiálneho rebríčka mlad.žiactva (CH + D) BR za rok 2018
42
b, volná karta BTZ
3
c, volná karta usporiadateľa
3
Upozornenie:
Výber štartujúcich priamo do hlavnej 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. O voľnu
kartu BTZ musia hráči písomne požiadať a uviesť dostatočné dôvody.
Štvorhru hrajú predovšetkým hráči ktorí sa zúčastnili hlavnej súťaže dvojhry.
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.
14/ Kritéria nominácie na majstrovstvá SR (M SR) 2019

Majstrovstvá Bratislavského regiónu sa hrajú ako kvalifikácia majstrovstiev Slovenskej
republiky !!!
Na M SR pre rok 2018 postupujú:
- semifinalisti dvojhry M BR pre rok 2019
- ďalší hráči do počtu miest v rámci pridelenej kvóty pre BTZ, ktorí sa umiestnili v nižšom kole M BR. V tomto
kole je rozhodujúce rebríčkové postavenie

15/ Námietky:

Písomne riaditeľstvu majstrovstiev podľa Súťažného poriadku.

B. Technické ustanovenia:

1/ Predpis:
Hrá sa podľa platných pravidiel tenisu, súťažného poriadku a tohto rozpisu.
Posledný zápas denného programu v kategórii mládeže môže byť nasadený najneskôr o 20,30 hod.
hracieho dňa. Prestávka medzi posledným odohraným zápasom hráča a jeho prvým zápasom
nasledujúceho dňa musí byť minimálne 10 hodín.
2/ Disciplíny: dvojhra, štvorhra
3/ Spôsob hry: Zápasy v stretnutí sa hrajú na dva víťazné sety, v každom sete za stavu 6:6 tzv.
rozhodujúca hra (tajbrejk do 7 bodov). Vo štvorhre sa hrá systémom bez výhod (No-Ad) a prípadný
tretí rozhodujúci set ako supertajbrejk do 10. bodov. Vo dvojhre aj štvorhre sa uplatňuje pravidlo Nolet, t.j. pri dotyku siete pri podaní sa pokračuje v hre.
4/ Lopty: Tieto majstrovstvá regiónu sú dotované loptami Bratislavského tenisového
regiónu z dotácii Slovenského tenisového zväzu a Bratislavského samosprávneho kraja
Dunlop Fort All Court s logom STZ na každý zápas dvojhry i štvorhry 3 nové lopty.
5/ Titul: Víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Majster BR pre rok 2019“, obdržia ceny
a diplomy.
6/ Rozhodcovia: vrchného rozhodcu deleguje VV BTZ. Finančné náklady spojené s účasťou
vrchného rozhodcu hradí v súlade s pokynmi BTZ a STZ usporiadateľ,
7/ Časový rozpis: zverejní riaditeľstvo pred majstrovstvami. Najskorší začiatok zápasov v jednotlivých
dňoch je o 9:00 hod. Hráč by nemal odohrať viac ako 3 zápasy denne v zmysle SP čl. 66 - trieda A.
Úprava programu je v právomoci riaditeľstva majstrovstiev. V prípade nepriaznivého počasia môže
usporiadateľ presunúť zápasy do haly.
8/ Povinnosti usporiadateľa:
je povinný dať na výhry minimálne ¼ z vkladov podľa Súťažného poriadku,
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

