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Východoslovenský tenisový zväz, Košice
Majstrovstvá Východoslovenského regiónu

jednotlivcov pre rok 2012
Rozpis sú aže

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadiaci orgán

: Východoslovenský tenisový zväz

2. Názov sú aže

: Majstrovstvá Vých. regiónu jednotlivcov v tenise pre rok 2012.

3. Vekové kategórie : muži, ženy, st. dorastenci, st. dorastenky, st. žiaci, st. žia ky,
ml. žiaci, ml. žia ky.
4. Kategória, trieda, termín, usporiadate , miesto, po et dvorcov - povrch
Kategória Trieda
Termín
Usporiadate
Miesto
Ml. žiactvo
5
12. - 14. 5. 2012 1. TC Humenné
Humenné
St. žiactvo
5
19. - 21. 5. 2012 TK Tatran Prešov
Prešov
Dorast
5
12. - 14. 5. 2012 TK Sp. Nová Ves
Sp. Nová Ves
Dospeli
5
19. - 21. 5. 2012 TK DRANaM Košice Košice

:
P. d. - pov.
11 - antuka
8 - antuka
10 - antuka
4 - antuka

Hrá i sa prihlasujú pod a l. 49, 50 SPT najneskôr 14 dní
pred akciou pomocou systému eTenis, mailom alebo písomne
na adresu Východoslovenský tenisový zväz, vodárenská 15,
040 01 Košice, tel.: 0905 535 951, email krepelka@azet.sk

5. Prihlášky :

Ml. žiactvo : do 28. 4. 2012
St. žiactvo : do 5. 5. 2012
St. dorast

: do 28. 4. 2012

Dospeli :

do 5. 5. 2012
muži, ženy - 64, st. dorastenci, st. dorastenky,
st. žiaci, st. žia ky, ml. žiaci, ml. žia ky – 32
nominácia z prihlásených pod a rebrí ka 16
: 2 - pre usporiadajúci klub
8 - kvalifikácia
6 – nižšia veková kategória ak sa prihlásia
: Ml. žiactvo a dorast 11. 5. 2012
St. žiactvo 18. 5. 2012

6. Po et štartujúcich :
7. Vo né karty
8. Kvalifikácia

9. Riadite stvo sú až : Riadite a, jeho zástupcu a organiza ného pracovníka ur í na
usporiadate a oboznámi s tým ú astníkov akcie výveskou
nástenke ved a hracích plánov.
10. Vklady

: Hlavná sú až : 8,- EUR
Kvalifikácia : 4,- EUR

11. Hospod. podmienky : Hrá i štartujú na vlastné náklady, prípadne na náklady
svojho klubu.
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12. Tituly a ceny

-2Ví
azi
jednotlivých
disciplín sa stávajú „Majstrami Výchoslov.
:
regiónu v tenise na rok 2011“. Ví az a finalista spolu so
semifinalistami dostanú medaily a diplomy.

13. Povinnosti hrá ov :

14. Ubytovanie

Štartova v dvojhre a štvorhre. Hrá i musia by
po as
majstrovstiev k dispozícii riadite stvu a na požiadanie
prevzia rozhodovanie.

: Zabezpe uje si každý sám. Na požiadanie najmenej sedem
dni pred turnajom je organizátor povinný zabezpe i primerané
ubytovanie.

15. Informa ná služba : Kategória
Ml. žiactvo

Ing. Milan Pavlov ík, tel. : 0903 910 526

St. žiactvo

Ivan Lyach, tel. : 051/771 75 01

St. dorastenci

Peter Vlk, tel. : 0911 949 535

Dospelí

Ing. Anton Dragun, tel.: 0905 515 893

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
1. Predpis

: Hrá sa pod a platných pravidiel tenisu, sú ažného poriadku
tenisu a tohoto rozpisu.

2. Disciplíny

: dvojhra a povinná štvorhra.

3. Spôsob hry

: vylu ovací na 2 ví azné sety, v každom sete za stavu 6 : 6 sa
hrá rozhodujúca hra (tie break do 7). Štvorhra sa hrá
systémom bez výhody (No-Ad) a tretí rozhodujúci set sa hrá ako
supertajbrejk do 10.

4. Podmienky štartu

: Prihláška na Majstrovstvá regiónu, platný registra ný preukaz a
zaplatenie vkladu. Právo ú asti majú prihlásení na základe
rebrí ka v každej vekovej kategórii až do naplnenia
predpísaných po tov štartujúcich, ostatní v kvalifikácií.

5. Prezentácia

: Hlavná sú až : Uvedená v eTenise pre každú vekovú kategóriu.
Kvalifikácia

6. Žrebovanie
7.

asový rozpis

8. Lopty

: Uvedená v eTenise pre každú vekovú kategóriu

: Po skon ení prezentácie z prítomných, uvedené v eTenise pre
každú vekovú kategóriu.
: Vypracuje riadite stvo pred majstrovstvami a zverejní ho v
súlade s platným STP.
: Ml. žiactvo a st. žiactvo Wilson, dorast a dospeli Wilson,
Tri nové lopty na zápas dvojhry v R16, QF, SF, F u mužov, žien
a st. dorastu. Tri nové lopty na zápas dvojhry v QF, SF, F
v ostatných kategóriách. Tri nové lopty na finálový zápas
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štvorhry vo všetkých kategóriách. Dospelí 90, st. dorast 144, st.
žiactvo 144, ml. žiactvo, 144.
-39. Rozhodcovia

: Hrá sa bez hlavných rozhodcov.

10. Námietky

: Písomne riadite stvu M - regiónu pod a SPT.

11. Nominácie

: Na Majstrovstvá Slovenská sa môže prihlási každý hrá ( ka )
ktorý štartoval na majstrovstvách VsTZ. Z prihlásených hrá ov,
sekretár zostaví nomináciu pod a umiestnenia na majstrovstvách
VsTZ v poradí ví az, finalista, semifinalisti, štvr finalisti, R16 at .
V skupinách hrá ov semifinalisti, štvr finalisti, R16 rozhoduje
poradie na rebrí ku dvojhry.

12. Záver. ustanovenia :
Vrchný rozhodca zabezpe í : - spracovanie hracích plánov
- správu vrchného rozhodcu
Usporiadate zabezpe í

:

- zaslanie hracích plánov, správy vrchného
rozhodcu do 48 hod. po ukon ení sú aže.
- vypísanie a odovzdanie diplomov
- vyú tovanie akcie na VsTZ do troch dní po akcii
- vyplatenie rozhodcov

Sekretár VsTZ zabezpe í

:

- nákup a doru enie lôpt, pohára, diplomov a
objednávok pre každého usporiadate a

13. Nom. vr. rozhodcov : Kategória
Ml. žiactvo

Ing. Milan Pavlov ík

St. žiactvo

Ing. Vladimír Gerhart, Ivan Lyach

St. dorast

Peter Vlk

Dospeli
Ke sa delegovaný rozhodca nemôže akcie zú astni , okamžite to nahlási
sekretárovi VsTZ te.: 0905 535 951.
Tieto propozície boli schválené na Vv VsTZ d a 6. 3. 2012.
Košice, 6. 3. 2012

Ing. František Krepelka, CSc.
Predseda ŠTK- VsTZ
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Oznamy VsTZ :

1. V d och 24. – 25. 3. 2012 VsTZ organizuje školenie rozhodcov 1. kv. Stup a (
v minulosti rozhodca triedy III. ) Za iatok školenia 24. 3. 2012 o 9. 00 hod.
v priestoroch TK DRANaM Košice. Poplatok 15. Eur sa platí ma školení.
2. 31. 3. 2012 STZ organizuje na seminár rozhodcov licencie A, B a C v Košiciach
v priestoroch TK DRANaM Košice. Za iatok o 9. 00 hod. Poplatok 10 Eur. za
seminár sa musí vyrovna na STZ.
3. Do 31. 3. 2012 je potrebne predloži súpisky pomocou eTenis. Spolu so súpiskami
je potrebné uhradi poplatok za sú až družstiev 2012. I. trieda 20 Eur, II. trieda 14
Eur. Poplatok za sú až družstiev môžete uhradi prevodom na ú et VsTZ alebo
poštovou
poukážkou.
íslo
ú tu
082139566/0900.
Názov
ú tu
východoslovenský tenisový zväz Košice. Pre rozlíšenie platby uvádzajte
variabilný symbol I O klubu pridelené STZ. Kluby na východe majú I O za inajuce
1100.......
4. Súpisky Deti predkladajú kluby mailom alebo klasicky poštou. Po registrácii súpisky
Deti Vám pošlem potvrdené súpisky poštou. Spolu zo súpiskami kluby predkladajú
hos ovacie lístky ak majú hrá ov do 10. rokov na hos ovaní. Za hos ovanie sa
neplatí žiaden poplatok. Štartovné v sú aži Deti je 10 Eur za družstvo. Poplatky
môžete posiela prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou. íslo ú tu
082139566/0900. Názov ú tu východoslovenský tenisový zväz Košice. Pre
rozlíšenie platby uvádzajte variabilný symbol I O klubu pridelené STZ. Kluby na
východe majú I O za inajuce 1100.......
5. Do 31. 3. 2012 je potrebné uhradi aj pokuty zo sú aže družstiev riadených VsTZ
v roku 2011.
6. Udelené pokuty Sú aže družstiev VsTZ 2011
Muži
MTC Snina pokuta 7,- Eur - kapitán družstva bez kapitánskeho oprávnenia. I. kolo

Doratenci
MTC Snina pokuta 7,- Eur - kapitán družstva bez kapitánskeho oprávnenia. I. kolo
Dorastenky
TK DRANaM Košice pokuta 7.- Eur – vo né miesto v zostave. 6. kolo
WLP Bardejov pokuta 7.- Eur - vo né miesto v zostave. 5. kolo
WLP Bardejov pokuta 7,- Eur - kapitán nemá kapitánské opravnenie. 5. kolo
Starší žiaci
TK Tatran 2007 Prešov pokuta 7.- Eur - kapitán nemá kapitánské opravnenie. 3. kolo
TK Vysoké Tatry pokuta 7.- Eur kapitán nemá licenciu kapitána družstva I. kolo
TK Vysoké Tatry pokuta 7.- Eur kapitán nemá licenciu kapitána družstva 2. kolo
TK Vysoké Tatry pokuta 7. Eur - Kapitán nemá kapitánske osved enie. 4. kolo
TK Vysoké Tatry pokuta 7. Eur - Kapitán nemá kapitánske osved enie. 5. kolo
Staršie žia ky
TC 92 Levo a pokuta 70,- Eur - nenastúpenie družstvá na stretnutie. 5. kolo
Mladší žiaci
TK Vysoké Tatry pokuta 7.- Eur - kapitán nemá licenciu kapitána družstva I. kolo
VSE TK Akademik Košice pokuta 7.- Eur - vo né miesto v zostave. I. kolo
TK Vysoké Tatry pokuta 7.- Eur kapitán nemá licenciu kapitána družstva II. kolo
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VSE TK Akademik Košice pokuta 7,- Eur - vo né miesto v zostave III. Kolo
TC 92 Levo a pokuta 70,- Eur - nenastúpenie družstvá na stretnutie. 6. kolo
Mladšie žia ky
TK Svit pokuta 7.- EUR - vo né miesto v zostave. 5. kolo
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