ROZPIS HALOVÝCH MAJSTROVSTIEV
SsTZ V TENISE SENIOROV
2017

A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadiaci orgán: Stredoslovenský tenisový zväz
2. Kategórie, dátum, usporiadateľ, povrch, organizačný výbor:
Dvojhra – M35+, M40+ M45+, M50+, M55+, M60+, M65+,
Lieskovský tenisový klub - LTC
3.12. – 5.12.2016
Dvorce:
2 Green set
Riaditeľ:
Jana Tužinská
Vrchný rozhodca:
Dagmar Regendová
Zástupca VR:
Jana Čilíková
Zdravotník:
Jana Vranová
Kontaktná osoba:
Ing. Jana Tužinská, Hájik 405/17, 962 21 Lieskovec
mobil: 0905 892 677, mail: jana.tuzinska@gmail.com

Prihlášky: do 1.12.2016 cez systém www.zasportujsiopen.sk
3. Vklady: 12.- € M 35+ - M 55+
6.- € M 60+ - M 65+
4. Hospodárske podmienky: účastníci štartujú na vlastné náklady.
5. Titul:

víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Halový majster SR na rok 2017“, dostanú
poháre, medaile

6. Povinnosti hráčov:

po dobu účasti riadiť sa pokynmi riaditeľstva a vrchného rozhodcu
majstrovstiev

7. Informácie: podávajú organizační pracovníci HMR. Požiadavky na ubytovanie treba
zaslať písomne usporiadateľovi najneskôr 14 dní pred začiatkom majstrovstiev.
B/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
1. Predpis: hrá sa podľa platných pravidiel tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre súťaže
seniorov a tohto rozpisu.
2. Klasifikácia: Všetky súťaže sa klasifikujú v triede III. podľa Predpisu pre súťaže seniorov.
3. Disciplíny: dvojhra, štvorhra
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4. Spôsob hry: vylučovací na dva víťazné sety do šesť, v každom sete (okrem prípadného
tretieho rozhodujúceho setu) za stavu 6:6 tzv. rozhodujúca hra (tajbrejk).
Prípadný tretí rozhodujúci set sa hrá ako jediná rozhodujúca hra (do 10
bodov).Táto rozhodujúca hra nahrádza rozhodujúci set. Hráč, ktorý prvý získa
desať bodov, vyhráva túto rozhodujúcu hru a zápas, za predpokladu rozdielu
najmenej dvoch bodov voči súperovi. V dvojhre sa v každej hre hrá podľa
pravidla o rozdiele dvoch lôpt (zhoda-výhoda). Pravidlo „No-Ad scoring system“
sa aplikuje iba vo štvorhre.
5. Počet štartujúcich: sú otvorené pre všetkých hráčov s platnou registráciou.
6. Podmienky štartu: platná registrácia, zaplatenie vkladu
7. Prezentácia:

Hájik 405, Lieskovec
M 60+ - 65+
3.12.2016 do 9,00 hod.
M 50+ - 55+
3.12.2016 do 10,30 hod.
M 35+ - 45+
3.12.2016 do 12,00 hod.

8. Žrebovanie: po skončení prezentácie
9. Časový rozpis: zverejní riaditeľstvo po vyžrebovaní
10. Lopty: DUNLOP FORT ALL COURT s logom STZ
11. Námietky: písomne riaditeľstvu majstrovstiev podľa súťažného poriadku.
12. Povinnosti usporiadateľa: Kompletné hracie plány z MR je usporiadateľ povinný poslať
v elektronickej forme na mailovú adresu: stredotenis@stz.sk do 24 hodín po skončení turnaja.
13. Rôzne: V prípade, že sa v niektorej kategórii neprihlásia minimálne traja hráči, v danej
kategórii sa HMR neuskutoční a hráči sa preradia do mladšej vekovej skupiny.
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