
Vyberte z ponuky typ lôpt, s ktorými sa hralo:

€ €

€ € € €

+

Zdravotník: Bol prítomný počas celého turnaja (áno/nie):

Dunlop Fort All Court TS s logom STZ

Kvalita lôpt: dobrá

SPRÁVA z podujatia - individuálna súťaž
(mládež, dospelí)

Trieda: HMR

Termín: 07.12. - 10.12.2019 Veková kategória: st. žiaci

Usporiadateľ: Lieskovský tenisový klub - LTC

Riaditeľ: Ing. Jana Tužinská telefón: 905892677

štvorhra útecha

Vrchný rozhodca: Dagmar Regendová telefón: 905918101

Zástupca rozh.: Mgr.Jana Homolová telefón: 907825266

Ženy/ D:

Počet účastníkov: dvojhra štvorhra útecha dvojhra

Štartovné (vklad na 1 osobu): hlavná súťaž: 15 kvalifikácia:

Muži/ CH: 31 10

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

dvojhra štvorhra dvojhra štvorhra

Muži/ CH (suma): Ženy/ D (suma):

ceny za 1.miesto: 2hra pohár,diplom,4hra medaila

ceny za 2.miesto: 2hra pohár,diplom,4hra medaila

ceny za 3.miesto: 2Hra pohár,diplom,4hra medaila

Počet dvorcov k dispozícii: 2 Ak dvorce neboli v jednom areáli rozpíšte:

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

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

opatrenia:

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): 07.12.2019 o 8,30 h. 

Skutočné ukončenie turnaja 

(dátum, čas): 9.12.2019 o 15,00 h.

Dôvod prípadného časového posunu:

Daniela Rajniaková áno

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

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

Dátum: 9.12.2019 Spracoval: Dagmar Regendová

Organizačné zabezpečenie majstrovstiev na dobrej úrovni, dodržaný bol rozpis majstrovstiev ako aj 

súťažný poriadok

Dôvod nedohrania vypísanej disciplíny (2hra, 4hra, útecha):
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Pokračovanie prílohy na 2. strane

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

Priezvisko, meno oddiel

Príloha k správe z podujatia - 1. strana

Usporiadateľ: Lieskovský tenisový klub - LTC Dátum: 07.12. - 10.12.2019

Veková kategória: st. žiaci Turnaj triedy: HMR

Zoznam odhlásených hráčov PO TERMÍNE

P.č. Priezvisko, meno roč.
odhlásenie

dôvod
dátum

dôvod
dátum

Zoznam odhlásených hráčov PO VYŽREBOVANÍ (turnaje žrebované vopred)

P.č. Priezvisko, meno roč.
odhlásenie



P.č. roč.

1 06

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

8

Zoznam hráčov, ktorí riadne nedokončili súťaž (uviesť dôvod skreču, nenastúpenia, ...)
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Priezvisko, meno
disciplína

(2-hra/ 4-hra)

P.č. Priezvisko, meno roč. druh trestu

dôvod

Krcho Dávid 2hra/4hra zdravotný /vyvrtnutý členok/ áno

ZDRAVOTNÉ 

dôvody 

potvrdené 

rozhodcom 

(áno/nie)

trest udelený v zápase proti

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

2

dôvod udeleného trestu
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Príloha k správe z podujatia - 2. strana

Usporiadateľ: Lieskovský tenisový klub - LTC Dátum: 07.12. - 10.12.2019

Veková kategória: st. žiaci Turnaj triedy: HMR


