Bratislavský tenisový zväz
Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Tel./fax: 02/49209876

vydáva

rozpis
Halových majstrovstiev Bratislavského regiónu (HM BR) jednotlivcov
v kategórii:

mladší žiaci a mladšie žiačky pre rok 2018
A: Všeobecné ustanovenia:
1/
2/
3/

Riadiaci orgán:
Usporiadateľ:
Riaditeľstvo majstrovstiev:

Bratislavský tenisový zväz
TŠP – tenisová škola Petržalka

Riaditeľ:
Zástupca riaditeľa:
Vrchný rozhodca:
Zástupca vrchného rozhodcu:
Zdravotnícke zabezpečenie:
Kontakt

Eva Kratochvílová
Mgr. Ľubomír Kurek
Michal Nemec
Mgr. Ľubomír Kurek
Elena Haydu
dv. – 0902355812, mobil - 0911355812

4/

Dejisko:

Tenisová škola Petržalka Nobelovo námestie 6, Bratislava Petržalka

5/
6/
7/
8/
9/
10/

Dátum konania:
Hrací čas:
Počet dvorcov:
Počet štartujúcich:
Žrebovanie:
Prezentácia:

16.12. – 19.12.2017
8,00 – 22,00 hod.
4 antukové v pretlakovej hale
32 mladší žiaci + 32 mladšie žiačky
dňa 15.12.2017 o 10,00 hod. na sekretariáte BTZ Príkopova 6,
Časom prezentácie hráča(ky) je začiatok stretnutia stanovený
časovým rozpisom pri žrebovaní
15,-€

11/ Vklad:
12/ Podmienky štartu:
- písomné nahlásenie účasti – cez e-Tenis
- platná registrácia,

- zaplatený vklad,
- splnené nominačné kritéria:
CH
D
a, v poradí podľa oficiálneho rebríčka mlad. žiactva BR za rok 2017
25
25
b, karta BTZ
1
1
c, karta usporiadateľ
2
2
d, karta pre semifinalistov M BR deti chlapcov i dievčat (rok narodenia 2007)
4
4
chlapci:
F. Poklemba, A. Babušík, N. Volník, A. Hron,
dievčatá: M. Škoricová, T. Pravdová, Y. Vavrová, K. Flimelová,
Upozornenie:
Hráč sa prihlasuje samostatne cez systém e-Tenis, kde si ihneď po prihlásení skontroluje zaradenie do
zoznamu prihlásených. Do súťaže môžu byť zaradení iba hráči, ktorí sa v termíne prihlásili.
Hráči sú povinní informovať sa o svojom prijatí resp. neprijatí do súťaže. O voľnú kartu BTZ musia hráči písomne
požiadať a uviesť dostatočné dôvody.

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.

HM BR mladšie žiactvo 2018

14/ Kritéria nominácie na halové majstrovstvá SR (HM SR)

Majstrovstvá Bratislavského regiónu sa hrajú ako kvalifikácia majstrovstiev
Slovenskej republiky !!!
Na HM SR pre rok 2018 postupujú:
a, finalisti dvojhry HM BR pre rok 2018
b, ďalší hráči do počtu miest v rámci pridelenej kvóty pre BTZ, ktorí sa umiestnili v nižšom
kole HM BR. V tomto kole je rozhodujúce rebríčkové postavenie.
Základnou podmienkou nominácie na HM SR je účasť na HM BR *, prípadne písomné (osobné doručenie,
faxom, elektronickou poštou, poštou) a včasné ** ospravedlnenie hráčov aj v prípade že ich rebríčkové
postavenie im umožňuje priamu nomináciu z úrovne STZ resp. BTZ.
* hráč uchádzajúci sa o účasť na HM SR nesmie byť z disciplinárnych dôvodov skrečovaný na HM BR,
** v prípade neúčasti hráča, ktorý sa riadne neprihlásil, musí byť ospravedlnenie doručené najneskôr do
ukončenia žrebovania na sekretariát BTZ resp. na riaditeľstvo turnaja (akceptovateľné dôvody: choroba,
reprezentačné povinnosti). V prípade neúčasti riadne prihláseného hráča musí byť ospravedlnenie
doručené na sekretariát BTZ najneskôr do 48 hodín po ukončení majstrovstiev.

Upozornenie:
Bez nominácie schválenej z úrovne Bratislavského tenisového zväzu nemôže žiadny hráč
bratislavského regiónu štartovať na halových majstrovstvách Slovenskej republiky jednotlivcov.
V súlade s rozhodnutím Výkonného výboru Slovenského tenisového zväzu je preto nutné vyššie
uvedenú základnú podmienku nominácie na HM SR bezpodmienečne rešpektovať.
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 tri stretnutia v jednom dni. Zo súhlasom hráča je možno
odohrať aj štvrtý zápas v tretí deň majstrovstiev. 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: 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 dvojhre i štvorhre sa uplatňuje pravidlo No-Let, t.j. pri dotyku siete pri podaní sa pokračuje v hre.
4/ Lopty: DUNLOP FORT ALL COURT s logom STZ – zabezpečí BTZ (nové lopty: dvojhra pre
1.kolo, SF a Fi, štvorhra pre Fi).
5/ Titul: Víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Halový Majster BR pre rok 2018“, 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/ 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
a vyhodnotenie do 48 hod. na BTZ
zabezpečiť ukazovatele skóre s menovkami hráčov od 1. kola
Tieto propozície boli schválené VV BTZ dňa 20.11.2017 a ich prílohu tvoria oficiálne rebríčky
Bratislavského regiónu za rok 2017.
Bratislava dňa 20.11.2017

Ing. Pavel P o l á k
predseda BTZ

Doc. Ing. Michal Nemec
sekretár BTZ

