Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/4142307, e-mail: stredotenis@stz.sk

ROZPIS LETNÝCH MAJSTROVSTIEV
STREDOSLOVENSKÉHO REGIÓNU
JEDNOTLIVCOV V KATEGÓRII
DETÍ DO 10 ROKOV
PRE ROK 2018

A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadiaci orgán: Stredoslovenský tenisový zväz
2. Usporiadateľ:

ŠK Pepas Slovenská Ľupča

3. Riaditeľstvo majstrovstiev:
Riaditeľ: Jozef Stanko
Vrchný rozhodca: Matej Stanko
Zástupca rozhodcu: Tibor Lešniak
Zdravotník: Kristína Debnáriková
Kontaktná osoba: Matej Stanko, mob:0907291818
4.
5.
6.
7.
8.

Dejisko:
Dátum konania:
Počet dvorcov:
Počet štartujúcich:
Prezentácia:

9. Žrebovanie:

tenisový areál ŠK Pepas Slovenská Ľupča, Športová 40
15. – 17.9.2018
6 antuka
48 chlapci + 48 dievčatá
15.9.2018 do 8,30 h. – dievčatá
15.9.2018 do 12,00 h. - chlapci
dievčatá - 8,45 h. po prezentácii
chlapci – 12,15 h. po prezentácii

10. Prihlášky: podľa čl.50 SP 14 dní pred oficiálnym začiatkom turnaja
Prihlášky zasiela každý hráč(ka) samostatne cez elektronický systém eTenis (v prípade
záujmu o ubytovanie hráč kontaktuje usporiadateľa.) Do súťaže budú zaradení len hráči,
ktorí sa prihlásili v termíne. Je povinnosťou hráčov informovať sa o svojom prijatí resp.
neprijatí do súťaže.( eTenis, usporiadateľ )

Zoznam nominovaných hráčov, vrátane náhradníkov bude uverejnený na stránke eTenisu 7
dní pred začiatkom súťaže.
11. Hosp. podmienky: hráči štartujú na vlastné náklady, príp. na náklady svojho klubu
12. Titul: víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Majster SsTZ na rok 2018“, všetci
medailisti vo dvojhre dostanú poháre, diplomy vo štvorhre medaily, diplomy.
13. Povinnosti hráčov: a/ štartovať vo dvojhre, riadne dohrať súťaž
b/ po dobu účasti v súťaži bez súhlasu riaditeľstva alebo vrchného
rozhodcu nevzďaľovať sa z tenisového areálu
14. Informácie: podávajú organizační pracovníci jednotlivých majstrovstiev. Požiadavky na
ubytovanie treba zaslať písomne usporiadateľovi 14 dní pred začiatkom jednotlivých
majstrovstiev. Usporiadateľ nie je povinný zabezpečiť ubytovanie hráčom, ktorí o to
v termíne nepožiadali.

B/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
1. Predpis: hrá sa podľa platných pravidiel tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre súťaže
detí a tohto rozpisu
2. Disciplíny: dvojhra a štvorhra
Finalisti vo dvojhre chlapcov a dievčat, ktorí v sezóne 2019 budú hrať
v kategórii mladšieho žiactva postupujú na Halové majstrovstvá
Stredoslovenského regiónu mladšieho žiactva 2019
3. Spôsob hry: vylučovací na jeden set, v prípade stavu 6:6 sa hrá rozhodujúca hra
(tajbrejk do 7). Štvorhra sa hrá na jeden set, v prípade stavu 6:6 sa hrá rozhodujúca hra
(tajbrejk do 7).
4. Počty zápasov: každý účastník odohrá minimálne 2 zápasy a maximálne 5 zápasov
v jednom hracom dni
5. Podmienky štartu: platná registrácia,
zaplatený vklad – 8 €
6. Časový rozpis: zverejní riaditeľstvo pred majstrovstvami. Hráč má právo na odpočinok
v dĺžke min. 30 minút medzi jednotlivými zápasmi v ktorých štartuje. Organizátor vzhľadom
na priebeh súťaže môže urobiť úpravu časového rozpisu. Úprava musí byť včas zverejnená.
7. Lopty: DUNLOP STAGE 1 (zelené)
8. Námietky: písomne riaditeľstvu majstrovstiev podľa súťažného poriadku
9. Povinnosti usporiadateľa: denne spracovávať výsledky cez systém eTenis a po
skončení majstrovstiev kompletnú správu zaslať do 48 h na SsTZ

Schválené Vv SsTZ dňa 4.7.2018

