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Majstrovstvá Východoslovenského regiónu 

jednotlivcov pre rok  2018 

Rozpis súťaže 

 

A.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

 

  1.  Riadiaci  orgán        : Východoslovenský  tenisový  zväz 

  

  2.  Názov  súťaže          : Majstrovstvá Vých. regiónu  jednotlivcov v tenise pre rok 2018 

  

  3.  Vekové  kategórie   : muži, ženy, st. dorastenci, st. dorastenky, st. žiaci, st. žiačky, 
ml. žiaci, ml. žiačky. 

  

  4. Kategória, trieda, termín, usporiadateľ, miesto, počet dvorcov - povrch  : 

 Kategória Trieda        Termín    Usporiadateľ       Miesto  P. d. - pov. 

Ml. žiactvo     5 12. - 15. 5. 2018 1. TC Humenné Humenné 11 - antuka 

St. žiactvo     5 19. - 22. 5. 2018 TC 92 Levoča Sp. Nová Ves 10 - antuka 

Dorast     5 12. - 15. 5. 2018 Ten. akad. Prešov Prešov   8 - antuka 

Dospeli     5 19. - 22. 5. 2018 TK DRANaM Košice Košice   4 - antuka 

 

  5. Prihlášky : Hráči  sa prihlasujú  podľa  čl. 49, 50  SPT  najneskôr 14 dní 
pred akciou pomocou systému eTenis. 

 

Ml. žiactvo   : do 28. 4. 2018 

  

St. žiactvo   : do   5. 5. 2018 

  

St. dorast     : do 28. 4. 2018 

  

Dospeli  : do   5. 5. 2018 

  

 

  6.  Počet štartujúcich   :   muži, ženy - 32,  dorastenci - 48, dorastenky - 48, 

   st. žiaci - 48,  st. žiačky - 48, ml. žiaci a ml. žiačky – 48 

   

  7. Voľné karty               :   2 - pre usporiadajúci klub 

   6 – nižšia veková kategória ak sa prihlásia 

    

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

  

  9. Vklady                       :    Hlavná súťaž : 10,- €. 

  

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

  

11. Tituly  a  ceny           : Víťazi  jednotlivých  disciplín  sa  stávajú  „Majstrami Výchoslov.  
regiónu  v  tenise  na  rok  2018“. Víťaz a finalista spolu  so 
semifinalistami dostanú  medaily a diplomy. 
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12.  Povinnosti  hráčov : Štartovať v dvojhre a štvorhre. Nominácia na Majstrovstvá 

Slovenska je podmienená štartom na majstrovstvách 

regiónu v príslušnej vekovej kategórií. 

  

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

  

14. Informačná služba   : Kategória  

 Ml. žiactvo Ing. Milan Pavlovčík, tel. : 0903 910 526 

   

 St. žiactvo Vavrinec Sedlák, tel. : 0903 906 325  

   

 St. dorastenci Jozef Maras ml., tel.: 0911 299 391 

   

 Dospelí Ing. Anton Dragun, tel.: 0905 515 893 

 

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 2 víťazné sety, v každom sete dvojhry 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. V dvojhre aj v štvorhre sa aplikuje pravidlo 
No – Let, t.j. pri dotyku siete, pri podaní, sa pokračuje v hre. 

  

  4. Podmienky štartu     : Prihláška na Majstrovstvá regiónu, platný registračný preukaz 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                         : Ml. žiactvo a st. žiactvo, dorast a dospeli DUNLOP Fort All Court 
s logom STZ 

 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 štvorhry 
vo všetkých kategóriách.  

  

  9. Rozhodcovia            : Hrá sa bez hlavných rozhodcov. 
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10. Námietky                   : Písomne riaditeľstvu M - regiónu podľa SPT. 
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11. Nominácie                 : Na Majstrovstvá Slovenská sa môže prihlásiť každý hráč ( ka ) 
ktorý štartoval na majstrovstvách VsTZ. Z prihlásených hráčov, 
sekretár zostaví nomináciu podľa umiestnenia na majstrovstvách 
VsTZ v poradí víťaz, finalista, semifinalisti, štvrťfinalisti, R16 atď. 
V skupinách hráčov semifinalisti, štvrťfinalisti, R16 rozhoduje 
poradie na oficiálnom rebríčku dvojhry, v prípade rovnosti 
poradie na predbežnom rebríčku príslušnej kategórie v prípade 
rovností aj na predbežnom rebríčku rozhodne žreb. 
 

  

12. 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 
 

13. Nom. vr. rozhodcov : Kategória  

 Ml. žiactvo Ing. Milan Pavlovčík 
   
 St. žiactvo Vavrinec Sedlák 
   
 St. dorast Ing. Peter Palovič 
   
 Dospeli Amton Dragun ml. 
               

  Keď sa delegovaný rozhodca nemôže akcie zúčastniť, okamžite to nahlási 

sekretárovi VsTZ te.: 0905 535 951. 

 
Tieto propozície boli schválené na Vv  VsTZ dňa 1. 2. 2018. 
 
 Košice, 1. 2. 2018 
 
 Ing. František Krepelka, CSc.                                  Doc. Ing. Július Bascó, CSc.           
                Predseda ŠTK- VsTZ                                                Predseda Vv VsTZ  
          

 

 

 

 


