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€ €

Počet štartujúcich PREZENTÁCIA, 
resp. ZAČIATOK SÚŤAŽE

deň hodina (do)

20.6.2020 11:30
dvojhra štvorhra 

ROZPIS TENISOVÉHO TURNAJA DETÍ

Názov turnaja:

10

Termín: 20.-21.06.2020 deti do 10 rokov

Tenisový klub Žilina
Veková kategória:

Ak dvorce nie sú v jednom areáli rozpíšte:

p.Bača Michal

p.Seduch Igor- riaditeľ:

„Dunlop Stage 1“ (zelená):
Riaditeľstvo turnaja:

LOPTY  - konkrétny typ lôpt DUNLOP s LOGOM STZ, s ktorými sa bude hrať označte krížikom:

TK Žilina

949260019
Kontaktná osoba (meno, priezvisko): p.Seduch Igor

- zástupca vrchného rozhodcu:

telefón: igor.seduch@gmail.com

p. Ing.Kališ Branislav

Počet dvorcov:

kvalifikácia:hlavná súťaž:
Ceny: Poháre, trofeje

 Bude sa hrať v skupinách, z ktorých sa postúpi do pavúka. V skupinách 
sa hrá systémom každý s každým do 4 na 2 rozdiel, za stavu 3:3 tie 
break do 7. V hlavnom pavúku do 6 za stavu 6:6 tie break do 7. V úteche 
do 4 na 2 rozdiel. Usporiadateľ nevyberá vklady od domácich hráčov TK 
Žilina

Dátum:

48

Predpis: Turnaj sa hrá podľa platných pravidiel tenisu, športovo-technických predpisov tenisu, predpisu pre súťaže 
detí a tohto rozpisu. Vo dvojhre aj štvorhre sa uplatňuje pravidlo No-Let, t.j. pri dotyku siete, pri podaní, sa pokračuje 
v hre.
Podmienkou štartu je platná registrácia.
Námietky sa podávajú písomne, v zmysle súťažného poriadku riaditeľstvu turnaja, ktoré ihneď na mieste o 
námietkách rozhodne.
Povinnosti hráčov a usporiadateľov: K základným povinnostiam hráča patrí byť k dispozícii organizačnému 
výboru počas turnaja a na výzvu vrchného rozhodcu prevziať funkciu hlavného rozhodcu.
Základné povinnosti usporiadateľov turnajov jednotlivých tried stanovuje príloha č. 6 SPT.
Tento rozpis súťaže je usporiadateľ povinný zaslať najneskôr 14 dní pred jej začiatkom na STZ a na 
príslušný regionálny zväz.

5.6.2020 Spracoval: Ing.Blaško Anton

Hospodárske podmienky (vklady): usporiadateľ môže od neprihlásených hráčov cez systém eTenis 
požadovať v kategórii DETI  vklad vyšší o 5,- € 

20.06.2020-8:30 v mieste konania

Iné dôležité skutočnosti 
(spôsob hry, ubytovanie...) 
:

8,00

ženy, (dievč.)

Do súťaží sa prihlasuje každý hráč samostatne cez elektronický systém eTenis !!!

20.06.2020-11:30 v mieste konania

ŽREBOVANIE
deň, hodina, miesto

muži, (chlapci)

20.6.2020 8:3048

Rozmery (typ) 
dvorca: štandartné rozmery

antukaPovrch:Usporiadateľ:

e-mail:

- vrchný rozhodca:

„Dunlop Stage 2“ (oranžová):

- zdravotník: MUDr.Petrášová Mária, p.Janovec Michal


