SPRÁVA z podujatia - individuálna sú až
Termín:

27.-31.5.2013

Usporiadate :

Tenisový klub Žilina

Riadite :

Ing.Blaško Anton

dorast

Veková kategória:

telefón: 911741962

Vrchný rozhodca: Ing.Varmus Michal

telefón: 903102694

Zástupca rozh.:

telefón: 905620327

p.Polónyi Radoslav

Konkrétny typ LOPTY akými sa hralo a ich kvalita:
Po et ú astníkov:

dvojhra

Muži/ CH:

Wilson US OPEN

štvorhra kvalifikácia

dvojhra

48

Ženy/ D:

Štartovné (vklad na 1 osobu):

hlavná sú až:

0

dvojhra

štvorhra

medaila, diplom, vecné ceny yonex

ceny za 3.miesto:

medaila, diplom, vecné ceny yonex

10

48
200

40,00
Muži/ CH (suma): 60,00 €
€
Ženy/ D (suma):
ceny za 1.miesto:
Pohár, medaila, diplom, vecné ceny yonex
ceny za 2.miesto:

štvorhra kvalifikácia

kvalifikácia:

€

Na turnaji boli odovzdané CENY v celkovej hodnote (CH + D):

Po et dvorcov k dispozícii:

dvojhra
60,00

€

Skuto né ukon enie turnaja
(dátum, as):

štvorhra
40,00

€

+

Ak dvorce neboli v jednom areáli rozpíšte:

27.5.2013 - 9:00

€

€

Na turnaji boli použité ukazovatele skóre s menovkami hrá ov (áno/nie):
Skuto ný za iatok turnaja
(dátum, as):

8

Trieda:

(mládež, dospelí, deti)

áno
31.5.2013-16:15

Dôvod prípadného asového posunu:

Dôvod nedohrania vypísanej disciplíny (2hra, 4hra):

Uložené tresty po as turnaja:

Informácia o podaných námietkach po as sú aže, o spôsobe ich riešenia a návrhy na prípadné
disciplinárne opatrenia:

Vyjadrenie vrchného rozhodcu k priebehu, organiza nému zabezpe eniu akcie a dodržiavaniu
sú ažného poriadku:
Turnaj prebehol pod a SP STZ. Organizácia turnaja bola na profesionálnej úrovni. V prvom
hracom dni bolo využité aj vonkajšie osvetlenie dvorcov. V poslednom hracom dni sa
semifinálové stretnutia dvojhry odohrali pre nepriaze po asia v antukovej hale v Kysuckom
Iné dôležité skuto nosti, ktoré sú v rozpore s certifikátom klubu (certifikáty klubov sú zverejnené na
stránke http://www.stz.sk/terminova-listina/certifikaty-klubov-pre-sezonu-2013):

Dôležité informácie (napr. námietky, potvrdenia od lekára...), ktoré sa nezmestili do správy treba
doloži ako prílohu k správe !
Dátum:

31.5.2013

Spracoval:

Ing.Varmus Michal

