
Z Á P A D O S L O V E N S K Ý   T E N I S O V Ý   Z V Ä Z 

 

vyhlasuje konkurz na organizovanie regionálnych majstrovstiev jednotlivcov MLÁDEŽE A DOSPELÝCH 

na rok 2022 

 

A/ Halové regionálne majstrovstvá jednotlivcov v kategóriách mladší žiaci, mladšie žiačky, starší 

žiaci, staršie žiačky, dorastenci, dorastenky, muži a ženy 

 

Počty účastníkov: 32 

 

ZsTZ zabezpečuje a určuje:  

1. Vyplatiť príspevok pre usporiadateľa 10.-€ za každého vyžrebovaného hráča. 

2. Oficiálne lopty zn. Dunlop. 

3. Trofeje, medaily a diplomy pre finalistov a semifinalistov, v zmysle rozpisu majstrovstiev.  

Všetci medailisti v dvojhre dostanú trofeje a diplomy, vo štvorhre vo všetkých kategóriách 

medaily a diplomy. 

4. Výška vkladov bude jednotne 13.-€.  

 

Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť: 

1. Skúsený tím organizátorov a organizačné zabezpečenie minimálne v rozsahu stanovenom pre turnaje 

triedy „B“. 

2. Uhradenie nákladov rozhodcov (VR a jeho zástupca, hlavní rozhodcovia) t. j. ubytovanie, strava (diéty), 

cestovné náklady a odmena za výkon funkcie ako je stanovené v platnom sadzobníku rozhodcov STZ pre 

daný rok. 

 

B/ Letné regionálne majstrovstvá jednotlivcov v kategóriách mladší žiaci, mladšie žiačky, starší žiaci, 

staršie žiačky, dorastenci, dorastenky, muži a ženy, chlapci do 10 rokov, dievčatá do 10 rokov 

 

Počty účastníkov: 48 

 

ZsTZ zabezpečuje a určuje:  

1. Vyplatiť príspevok pre usporiadateľa 200.-€ pri oboch kategóriách. 

2. Oficiálne lopty zn. Dunlop. 

3. Trofeje, medaily a diplomy pre finalistov a semifinalistov, v zmysle rozpisu majstrovstiev. Všetci 

medailisti v dvojhre dostanú trofeje a diplomy, vo štvorhre vo všetkých kategóriách medaily a 

diplomy.  

4. Výška vkladov bude jednotne 10.-€.  

 

Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť: 

1. Skúsený tím organizátorov a organizačné zabezpečenie minimálne v rozsahu stanovenom pre turnaje 

triedy „B“. 

2. Uhradenie nákladov rozhodcov (VR a jeho zástupca, hlavní rozhodcovia) t. j. ubytovanie, strava (diéty), 

cestovné náklady a odmena za výkon funkcie ako je stanovené v platnom sadzobníku rozhodcov STZ pre 

daný rok. 

 

ZsTZ si vyhradzuje právo: 

1. V lete, na základe záujmu usporiadateľov umožniť prípadné rozdelenie jednotlivých vekových kategórií, 

2. Pri výbere usporiadateľov uprednostniť kluby, schopné zabezpečiť podmienky v zmysle SP. 

3. V prípade porušenia zásad nevyplatiť, resp. krátiť príspevok a neumožniť danému klubu ďalšie 

usporiadanie regionálne významnej súťaže.  

 

Prihlášky na usporiadanie halových aj letných MR jednotlivcov treba spracovať cez klubový systém 

eTenis najneskôr do 15. októbra 2021. V prihláške do kolónky „Poznámka“ môžete uviesť aj ďalšie 

skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu usporiadania.  


