ROZPIS
Halových majstrovstiev Východoslovenského regiónu jednotlivcov na rok 2023
A: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadiaci orgán: Východoslovenský tenisový zväz
2. Kategórie: ml. žiaci, ml. žiačky, st. žiaci, st. žiačky, dorastenci, dorastenky, muži, ženy
3. Dátum, usporiadateľ, povrch: organizačné výbory budú zverejnené v eTenise
Mladší žiaci
Mladšie žiačky
Starší žiaci
Staršie žiačky
Dorastenci
Dorastenky
Muži
Ženy

10. - 13. 12. 2022
10. - 13. 12. 2022
17. - 20. 12. 2022
17. - 20. 12. 2022
10. - 13. 12. 2022
10. - 13. 12. 2022
17. - 20. 12. 2022
17. - 20. 12. 2022

TJ Sokol Prešov
TK Mladosť Košice
TJT Michalovce
TJ Sokol Prešov
MŠK Poprad - Tatry
TJT Michalovce
TK Progres Prešov
TK 1901 Spišská Nová Ves

3 Hard court
2 Plexipave
2 Plexipave
3 Hard court
2 Plexipave
2 Plexipave
3 antuka
3 antuka

4. Prihlášky: Hráč sa prihlasuje samostatne cez systém eTenis v termíne do:
mladšie žiactvo:
staršie žiactvo:
dorast:
dospelí:

26. 11. 2022
3. 12. 2022
26. 11. 2022
3. 12. 2022

Prihlasovať sa môžu iba hráči, ktorí spĺňajú podmienky bodu B.5. tohto rozpisu.
Do súťaže budú prednostne zaradení hráči, ktorí sa prihlásili v termíne. Tejto podmienke nepodlieha
iba udelenie voľných kariet.
Akceptácia hráčov bude zverejnená v systéme eTenis 7 dní pred začiatkom majstrovstiev. Hráči sú
povinní informovať sa o svojom prijatí resp. neprijatí do súťaže a prípadnú pripomienku k nominácii
môžu doručiť na VsTZ najneskôr 5 dní pred začiatkom súťaže. Po tomto termíne nie sú možné zmeny v
nomináciách.
5. Hosp. podmienky: Účastníci si hradia všetky pobytové náklady (cestovné, stravu a ubytovanie).
Vklad do súťaže je 20 €.
Ďalšie hospodárske podmienky a povinnosti usporiadateľa budú určené Záväznými pokynmi VsTZ.
6. Titul: Víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Halový Majster VsR na rok 2023“, všetci semifinalisti
dostanú minimálne diplomy a medaily.
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7. Povinnosti hráčov:
a) štartovať vo dvojhre a riadne dohrať súťaž
b) nevzďaľovať sa po dobu účasti v súťaži bez súhlasu riaditeľstva z tenisového areálu
8. Informácie: podávajú organizační pracovníci jednotlivých HM VsR.

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
1. Predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel tenisu, súťažného poriadku a tohto rozpisu.
2. Disciplíny: dvojhra, štvorhra
3. Spôsob hry: vylučovací na dva víťazné sety, v každom sete za stavu 6:6 tzv. rozhodujúca hra (tajbrejk)
do 7 bodov. Štvorhra sa hrá systémom bez výhody (No-Ad) a tretí rozhodujúci set sa hrá ako
supertajbrejk do 10. Vo všetkých kategóriách, okrem kategórie dospelých, sa vo dvojhre aj štvorhre
uplatňuje pravidlo No-Let, t. j. pri dotyku siete pri podaní sa pokračuje v hre.
4. Počet štartujúcich a nominácia:
ml.ž.
st.ž.
Počet štartujúcich
32
32
Priama nominácia podľa oficiálneho rebríčka
20
20
Priama nominácia podľa celošt. rebríčka NVK
8*
8
Voľné karty VsTZ
2
2
Voľné karty usporiadateľ
2
2
* u mladšieho žiactva štvrťfinalisti majstrovstiev regiónu detí 2022

dorast
32
24
4
2
2

dospelí
32
24
4
2
2

Náhradníci:
V prípade neúčasti hráča, hráčky nominovaného priamo podľa rebríčka postupuje náhradník na priamu
nomináciu, určený na základe rebríčkového postavenia. V prípade neúčasti hráča nominovaného VsTZ,
resp. ak sa hráč nominovaný na kartu VsTZ posunie do priamej nominácie, má právo štartu náhradník
na voľnú kartu VsTZ. Vo všetkých ostatných prípadoch rozhoduje usporiadateľ.
5. Podmienky štartu: Platná registrácia v klube VsTZ, resp. priamo v VsTZ, slovenská štátna príslušnosť
v zmysle čl. 11 a 12 Registračného poriadku, zaplatenie vkladu (pri prezentácii). Ak je hráč registrovaný
v ITF alebo TE, musí aj tam vystupovať pod hlavičkou SVK.
6. Prezentácia: Najneskôr 15 minút pred začiatkom svojho zápasu v 1. kole.
7. Žrebovanie: žrebovanie sa uskutoční v miestach konania v termíne:
ml. žiactvo a dorast
9. 12. 2022 o 9.00 hod.
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st. žiactvo a dospelí
16. 12. 2022 o 9.00 hod.
Následne bude spolu s časovým harmonogramom zápasov na 1. deň zverejnené v systéme eTenis.
8. Nasadzovanie zápasov: Hráč by nemal odohrať viac ako 3 zápasy denne (z toho najviac 2 dvojhry).
Medzi dvoma dvojhrami musí mať hráč minimálne dve hodiny prestávku v prípade, že jeho
predchádzajúci zápas trval viac ako dve hodiny. Posledný zápas v kategórii mládeže môže byť
nasadený najneskôr o 21.00 hod. hracieho dňa. Prestávka medzi koncom posledného odohraného
zápasu hráča a jeho 1. zápasom nasledujúceho dňa musí byť minimálne 10 hodín.
9. Lopty: DUNLOP Fort All Court
Na každý zápas dvojhry a od semifinále štvorhry 3 nové lopty. V kategórii dorast a dospelí výmena lôpt
pred 3. setom vo dvojhrách už od 1. kola.
10. Rozhodcovia: Vrchného rozhodcu a jeho zástupcu nominuje VsTZ v spolupráci s usporiadateľom.
Jednotlivé zápasy sa hrajú bez hlavných rozhodcov. Vrchný rozhodca môže rozhodnúť o inom spôsobe
rozhodovania zápasov. Vrchný rozhodca (prípadne jeho zástupca) musí byť osobne prítomný počas
finálových zápasov na dvorci.
11. Námietky: písomne riaditeľstvu majstrovstiev podľa súťažného poriadku.
12. Povinnosti usporiadateľa:
- zabezpečiť ukazovatele skóre s menovkami hráčov od 1. kola,
- denne spracovávať výsledky cez systém eTenis a po skončení majstrovstiev kompletnú správu
zaslať do 48 hodín na VsTZ a STZ.
13. Postup na Halové majstrovstvá SR
mladšieho žiactva:
- 2 hráči na základe výsledkov z HM VsR v dvojhre – v prípade, že hráči vypadli v rovnakom kole,
rozhoduje oficiálny rebríček
- 1 hráč ročníka 2012 alebo 2013 na základe výsledkov z HM VsR v dvojhre – v prípade, že hráči
vypadli v rovnakom kole, rozhoduje postupne:
o umiestnenie na majstrovstvách regiónu detí 2022
o umiestnenie na majstrovstvách regiónu ml. žiactva vo štvorhre
o v prípade rovnosti všetkých ukazovateľov rozhoduje žreb
Ak sa tento hráč dostane do nominácie podľa iných kritérií, zvýši sa počet nominovaných na
základe výsledkov z HM VsR v dvojhre na troch.
- 1 hráč s kartou VsTZ. V prípade, že ju región nevyužije, zvýši sa počet hráčov na základe
výsledkov z HM VsR v dvojhre.
staršieho žiactva, mladšieho dorastu, dorastu:
- 3 hráči na základe výsledkov z HM VsR v dvojhre – v prípade, že hráči vypadli v rovnakom kole,
rozhoduje oficiálny rebríček
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-

1 hráč s kartou VsTZ. V prípade, že ju región nevyužije, zvýši sa počet hráčov na základe
výsledkov z MR na štyroch.

Náhradníci (všetky kategórie): Sú zoradení na základe výsledkov v dvojhre. Región môže určiť aj
náhradníkov na kartu VsTZ.
Postupujúci hráči musia byť na HM SR prihlásení v termíne.

Tomáš Záborský
sekretár VsTZ

Vavrinec Sedlák
predseda VsTZ
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