SPRÁVA z podujatia - individuálna súťaž
Termín:

21.3.2015-24.3.2015

Usporiadateľ:

TK Slávia Agrofert STU Bratislava

Riaditeľ:

František Horvath

A

Trieda:

(mládež, dospelí)

starší žiaci

Veková kategória:

telefón: 903423764

Vrchný rozhodca: Ján Hasaj

telefón: 918514587

Zástupca rozh.:

telefón: 907776091

Dušan Sádovský

Konkrétny typ LOPTY akými sa hralo a ich kvalita:
DUNLOP Fort All Court s logom STZ dobrá
Počet účastníkov:

dvojhra

štvorhra

kvalifikácia

32

14

x

Muži/ CH:

Štartovné (vklad na 1 osobu):

dvojhra

štvorhra

kvalifikácia

x

x

x

Ženy/ D:

hlavná súťaž:

22

€

Na turnaji boli odovzdané CENY v celkovej hodnote (CH + D):
dvojhra
168,00

štvorhra
84,00

ceny za 1.miesto:

Muži/ CH (suma):
Diplom a pohár

ceny za 2.miesto:

Diplom a pohár

Diplom a pohár

ceny za 3.miesto:

Diplom a pohár

Diplom a pohár

Počet dvorcov k dispozícii:

4

€
€
Diplom a pohár

kvalifikácia:
252

Ženy/ D (suma):

Na turnaji boli použité ukazovatele skóre s menovkami hráčov (áno/nie):
Skutočný začiatok turnaja
(dátum, čas):

21.3.2015 o 9:00

€

štvorhra
x

€

€

dvojhra
x

Ak dvorce neboli v jednom areáli rozpíšte:

x

€

x

+

x

áno

Skutočné ukončenie turnaja
(dátum, čas):

24.3.2015 o 11:00

Dôvod prípadného časového posunu:
Harmonogram dodržaný.
Dôvod nedohrania vypísanej disciplíny (2hra, 4hra):
Všetky disciplíny odohraté.
Informácia o podaných námietkach počas súťaže, o spôsobe ich riešenia a návrhy na prípadné disciplinárne
opatrenia:
Námietky neboli podané.

Vyjadrenie vrchného rozhodcu k priebehu, organizačnému zabezpečeniu akcie a dodržiavaniu súťažného
poriadku:
Organizačne bol turnaj zabezpečený na vynikajúcej úrovni.Všetky potrebné služby boli
zabezpečené.Počas turnaja boli dodržané športovo technické predpisy tenisu a rozpis súťaže.

Iné dôležité skutočnosti, ktoré sú v rozpore s certifikátom klubu (certifikáty klubov sú zverejnené na stránke
http://www.stz.sk/terminova-listina/):
Skutočnosti v rozpore s certifikátom neboli zistené.

UPOZORNENIE! K správe je potrebné vyplniť obe strany prílohy. Dôležité informácie (napr.
námietky...), ktoré sa nezmestili do správy, treba doložiť ako samostatnú prílohu.
Dátum:

26.3.2015

Spracoval:

Ján Hasaj

František Horvath

