
Bol prítomný počas celého turnaja:

Vyberte z ponuky typ lôpt, s ktorými sa hralo:

€ €

€ € € €

+

ÁNOZdravotník:

Dunlop Fort All Court TS s logom STZ

Kvalita lôpt: výborná

SPRÁVA z podujatia - individuálna súťaž
(mládež, dospelí)

Trieda: A

Termín: 14. - 18.06.2021 Veková kategória: ml. žiactvo

Usporiadateľ: TK Kúpele Piešťany

Riaditeľ: Mgr. Andrej Bartovic telefón: 0905 645 074

štvorhra útecha

Vrchný rozhodca: Milan Baláž telefón: 0915 857 359

Zástupca rozh.: Ivan Orviský telefón: 0905 552 465

Ženy/ D: 63

Počet účastníkov: dvojhra štvorhra útecha dvojhra

26

Štartovné (vklad na 1 osobu): hlavná súťaž: 17 kvalifikácia:

Muži/ CH: 51 20

Na turnaji boli odovzdané CENY v celkovej hodnote (CH + D): 500 €

dvojhra štvorhra dvojhra štvorhra

Muži/ CH (suma): 175,00 75,00 Ženy/ D (suma): 175,00 75,00

ceny za 1.miesto: diplomy, poháre, plakety, darčekové koše

ceny za 2.miesto: diplomy, poháre, plakety, darčekové koše

ceny za 3.miesto: diplomy, plakety

Počet dvorcov k dispozícii: 11 Ak dvorce neboli v jednom areáli rozpíšte:

Na turnaji boli použité ukazovatele skóre s menovkami hráčov (áno/nie): áno

Vyjadrenie vrchného rozhodcu k priebehu, organizačnému zabezpečeniu akcie a dodržiavaniu súťažného 

poriadku, príp. iné skutočnosti, ktoré sú v rozpore s certifikátom klubu (certifikáty klubov sú zverejnené na 

stránke http://www.stz.sk/terminova-listina/):

Skutočný začiatok turnaja 

(dátum, čas): 14.6.2021

Skutočné ukončenie turnaja 

(dátum, čas): 18.6.2021

Dôvod prípadného časového posunu:

Eva Kvasnicová

UPOZORNENIE! K správe je potrebné vyplniť obe strany prílohy. Dôležité informácie (napr. 

námietky...), ktoré sa nezmestili do správy, treba doložiť ako samostatnú prílohu.

Dátum: 18. júna 2021 Spracoval: Ing. Milan Baláž

Pred turnajom bol riaditeľ turnaja oslovený J. Kramárom (f. TENIPO) ohľadom spolupráce pri 

zabezpečení Livestreaming a Livescoringu z turnaja. f. TENIPO počas celého turnaja vo vlastnej réžii 

(5 dní) zabezpečila livescoring zo všetkých dvorcov (zápasov) a livestream zo 4 hlavných dvorcov. S 

livescroringom radi pomáhali všetci hráči, ktorí počas stredania strán nahadzovali do "telefónov" 

priebežné stavy. Zároveň mali organizátori na riadteľstve turnaja k dispozícii display, na ktorom 

sledovali priebežné stavy na všetkých dvorcoch, čo výrazne pomáhalo pri orgnaizácii nasadzovania 

zápasov na dvorce. Tiež hráčky aj hráči tento projekt uvítali, bavilo ich nahadzovanie výsledkov aj 

sledovanie aktuálnych stavov na displaji, prípadne na mobiloch. Livestream mal výbornú kvalitu 

obrazu. Určite do budúcna doporučujeme min. pri M SR a A čkových turnajoch. 

Dôvod nedohrania vypísanej disciplíny (2hra, 4hra, útecha):

Informácia o podaných námietkach počas súťaže, o spôsobe ich riešenia a návrhy na prípadné disciplinárne 

opatrenia:
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Pokračovanie prílohy na 2. strane

Zoznam prihlásených hráčov, ktorí sa neprišli prezentovať bez odhlásenia z turnaja:

Priezvisko, meno oddiel

Tomljenovič Nela

TK Slávia STU Bratislava

TK LOVE 4 tennis Bratislava

Príloha k správe z podujatia - 1. strana

Usporiadateľ: TK Kúpele Piešťany Dátum: 14. - 18.06.2021

Kalma Kevin

Veková kategória: ml. žiactvo Turnaj triedy: A

Zoznam odhlásených hráčov PO TERMÍNE

P.č. Priezvisko, meno roč.
odhlásenie

dôvod
dátum

dôvod
dátum

13/06/2021

Zoznam odhlásených hráčov PO VYŽREBOVANÍ (turnaje žrebované vopred)

P.č. Priezvisko, meno

Klára Křenová Zvýšená teplota

roč.
odhlásenie
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Zoznam hráčov, ktorí riadne nedokončili súťaž (uviesť dôvod skreču, nenastúpenia, ...)

1
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5

áno

Zranenie ramena

Bobošík Martin

Priezvisko, meno
disciplína

(2-hra/ 4-hra)

2-hra

P.č. Priezvisko, meno roč. druh trestu

napomenutie

dôvod

Bartovic Artur 2-hra Náhla nevoľnosť áno

Handzo Zoe

Horváth Lukáš 2-hra/4-hra

Štancel Nicolas Zranenie nohy

2-hra Žalúdočná nevoľnosť áno

áno

ZDRAVOTNÉ 

dôvody 

potvrdené 

rozhodcom 

(áno/nie)

Mačej Dominik

trest udelený v zápase proti

Mačej Dominik

kopanie do rakety ležiacej na zemi

napomenutie
Kováčik Juraj

vulgárna nadávka

Zoznam hráčov, ktorým bol počas zápasu udelený trest (napomenutie, strata bodu, hry):

Kováčik Juraj

2

dôvod udeleného trestu

4

3

Príloha k správe z podujatia - 2. strana

Usporiadateľ: TK Kúpele Piešťany Dátum: 14. - 18.06.2021

Veková kategória: ml. žiactvo Turnaj triedy: A


