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Východoslovenský tenisový zväz, Košice
Letné majstrovstvá Východoslovenského regiónu
Detí do 10 rokov pre rok 2017
Rozpis súťaže
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadiaci orgán

: Východoslovenský tenisový zväz

2. Názov súťaže

: Majstrovstvá Vých. regiónu Detí do 10 rokov v tenise pre rok
2017

3. Vekové kategórie : Chlapci a dievčatá do 10 rokov.
4. Kategória, trieda, termín, usporiadateľ, miesto, počet dvorcov - povrch :
Kategória
Termín
Usporiadateľ
Miesto
P. d. - pov.
Detí do 10. r
15. - 17. 9. 2017
TK Mladosť Košice
Košice
6 - antuka
Hráči sa prihlasujú podľa čl. 49, 50 SPT najneskôr 14 dní
pred akciou pomocou systému eTenis.

5. Prihlášky :

Dievčatá :

do 1. 9. 2017

Chlapci :

do 1. 9. 2017

6. Počet štartujúcich :

Dievčatá 48, Chlapci 48.

7. Voľné karty

2 x – usporiadateľ pre chlapcov a dievčatá

:

8. Riaditeľstvo súťaž : Riaditeľa, jeho zástupcu a organizačného pracovníka určí na
usporiadateľ a oboznámi s tým účastníkov akcie výveskou na
nástenke vedľa hracích plánov.
: Hlavná súťaž : 8,- €.

9. Vklady

10. Hospod. podmienky : Hráči štartujú na vlastné náklady, prípadne na náklady
svojho klubu.
12. Povinnosti hráčov :

Štartovať v dvojhre a štvorhre. Nominácia na Halové
Majstrovstvá VsTZ ml. žiactva 2018 je podmienená štartom
na Majstrovstvách regiónu detí 2017 do 10 rokov. Pri výbere
WC hráčov ročníka 2007 do hlavnej súťaže HMR 2018 ml.
žiactva bude rozhodovať umiestnenie na MR deti 2017
v poradí víťaz, finalista, semifinalisti, štvrťfinalisti atď., až
do naplnenia predpísaného počtu štartujúcich v súlade
s článkom 52. Súťažného poriadku.

13. Ubytovanie

Zabezpečuje si každý sám. Na požiadanie najmenej sedem
dni pred turnajom je organizátor povinný zabezpečiť primerané
ubytovanie.

:

14. Informačná služba :

Ing. Peter Jedinák, tel. : 0905 586 655

Adresa : Vodárenská 15, 040 01 Košice
Bankové spojenie : SL SP a.s. číslo úctu SK2909000000000082139566

2

tel. 0905 535 951

Východoslovenský tenisový zväz, Košice
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
1. Predpis

: Hrá sa podľa platných pravidiel tenisu, súťažného poriadku
tenisu a tohoto rozpisu.

2. Disciplíny

: dvojhra a štvorhra.

3. Spôsob hry

: vylučovací na jeden set, v každom sete za stavu 6 : 6 sa hrá
rozhodujúca hra (tie break do 7). Štvorhra sa hrá na jeden set v
každom sete za stavu 6 : 6 sa hrá rozhodujúca hra (tie break
do 7).

4. Podmienky štartu

: Prihláška na Majstrovstvá regiónu, platná registrácia a zaplatenie
vkladu.

5. Prezentácia

: Hlavná súťaž : Uvedená v eTenise pre každú vekovú kategóriu.

6. Žrebovanie

: Po skončení prezentácie z prítomných, uvedené v eTenise pre
každú vekovú kategóriu.

7. Časový rozpis

: Vypracuje riaditeľstvo pred majstrovstvami a zverejní ho v
súlade s platným STP.

8. Lopty

: DUNLOP STAGE 1

9. Rozhodcovia

: Hrá sa bez hlavných rozhodcov.

10. Záver. ustanovenia :
Vrchný rozhodca zabezpečí :

- spracovanie hracích plánov v eTenise
- správu vrchného rozhodcu

Usporiadateľ zabezpečí

:

- zaslanie správy vrchného rozhodcu do 48 hod. po
ukončení súťaže.
- vypísanie a odovzdanie diplomov
- vyúčtovanie akcie na VsTZ do troch dní po akcii
- vyplatenie rozhodcov

Sekretár VsTZ zabezpečí

:

- nákup a doručenie lôpt, medaily, diplomov a
objednávok pre každého usporiadateľa

11. Nom. vr. rozhodcov : Kategória
Detí

Ing. Peter Jedinák

Keď sa delegovaný rozhodca nemôže akcie zúčastniť, okamžite to nahlási
sekretárovi VsTZ te.: 0905 535 951.
Tieto propozície boli schválené na Vv VsTZ dňa 10. 8. 2017.
Košice, 10. 8. 2017
Ing. František Krepelka, CSc.
sekretár VsTZ

Doc. Ing. Július Bascó, CSc.
Predseda Vv VsTZ
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