
Letné majstrovstvá Východoslovenského regiónu 
Detí do 10 rokov pre rok  2022 

 
Rozpis súťaže 

 

A.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 1. RIADIACI ORGÁN 

 Východoslovenský tenisový zväz 

 2. NÁZOV SÚŤAŽE 

Majstrovstvá Vých. regiónu  detí do 10 rokov v tenise 2022 

 3.  VEKOVÉ  KATEGÓRIE    

Chlapci a dievčatá do 10 rokov 

 4. PRIHLÁŠKY 

  

 5. USPORIADATEĽ – (INFORMÁCIE) 

Kategória Termín Usporiadateľ Miesto 
Počet dvorcov 

a povrch 
Deti do 10 rokov 10. - 12. 9. 2022 TC 92 Levoča Levoča 6 - antuka 

 

 6. POČET ŠTARTUJÚCICH    

 Chlapci – 32 
Dievčatá - 32 

  
 7. RIADITEĽSTVO TURNAJA 

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

 8. VOĽNÉ KARTY                   

 2 x usporiadateľ pre chlapcov a dievčatá 

 9. VKLADY 

 10,- EUR hlavná súťaž 

 10. HOSPODÁRSKE PODMIENKY 

 Hráči  štartujú  na  vlastné  náklady,  prípadne  na  náklady svojho  klubu. 

 11. TITULY A CENY 

Víťazi jednotlivých disciplín sa stávajú „Majstrami Východoslovenského regiónu v tenise na rok  2021“ 
a spolu zo semifinalistami dostanú diplomy, medaily a pohár pre víťaza.  

  

  

Hráči sa prihlasujú podľa čl. 49, 50 SPT najneskôr 14 dní pred akciou pomocou systému eTenis.  
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 12.  POVINNOSTI  HRÁČOV 

Štartovať v dvojhre a  riadne dohrať súťaž, nevzdiaľovať sa po dobu účasti v súťaži bez súhlasu 
riaditeľsta z TA.  

 13. POSTUP 

Štvrťfinalisti vo dvojhre chlapcov a dievčat, ktorí v sezóne 2022 budú hrať v kategórii ml. žiactva a budú 
registrovaní v kluboch VsTZ, postupujú na Halové majstrovstvá VsTZ mladšieho žiactva 2023 

 14.  UBYTOVANIE      

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

 15. INFORMAČNÁ SLUŽBA   

Kategória Meno Usporiadateľ telefón 
Deti do 10 rokov Vavrinec Sedlák TC 92 Levoča 0903 906 325 

 

B.  TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 1. PREDPIS     

 Hrá sa  podľa platných pravidiel tenisu, súťažného poriadku tenisu a tohoto rozpisu. 

 2. DISCIPLÍNY 

 dvojhra, štvorhra 

 3. SPÔSOB HRY 

vylučovací na jeden set, v každom sete za stavu 6 : 6 sa hrá  rozhodujúca  hra  (tie break do 7). Štvorhra 
sa hrá na jeden set v každom sete za stavu 6 : 6 sa hrá  rozhodujúca  hra  (tie break do 7). 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, platná registrácia a zaplatenie vkladu.  

 5. ŽREBOVANIE 

 Deň vopred 9.9.2022 o 8:00  v Tenisovom areáli TC 92, Potočná 26, 054 01 Levoča 
 
 6. PREZENTÁCIA 

 15 min. pred začiatkom prvého zápasu. 

 7. ČASOVÝ ROZPIS  

Vypracuje riaditeľstvo pred majstrovstvami a zverejní ho v  súlade s platným STP.  

 8. LOPTY         

DUNLOP STAGE 1 
 

 9. ROZHODCOVA           

Hrá sa bez hlavných rozhodcov.  

 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA     
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 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 

 11. NOMINOVANÝ ROZHODCA 

 Vavrinec Sedlák (A) 

Keď sa delegovaný rozhodca nemôže akcie zúčastniť, okamžite to nahlási sekretárovi VsTZ te.: 0905 498 081. 

 

                                                                                                                                                         

 Tomáš Záborský              Vavrinec Sedlák 
 sekretár VsTZ            predseda VsTZ  
 

          

 

  

 

 

 

 


