
+

€

€ €

26.12.2022, do 9:30

26.12.2022, do 9:00

štvorhra do 14r.  a štvorhra od 15r. 26.12.2022

Dátum: 29.11.2022 Spracoval: Vavrinec Sedlák-predseda

Iné dôležité skutočnosti: vo štvorhre hrá systémom bez výhody (No-Ad), vo všetkých kategóriach 
sa prípadný tretí rozhodujúci set sa hrá ako jediná rozhodujúca hra 
(tajbrejk do 10 bodov). 

1035+ - 55+:

Hospodárske podmienky (vklady):

1060+ - 85+:

Predpis: Turnaj sa hrá podľa platných pravidiel tenisu, súťažného poriadku a tohto rozpisu.
Ak riadiaci orgán súťaže nerozhodne inak, hrá sa vylučovacím spôsobom na dva víťazné sety, vo všetkých setoch 
za stavu 6:6 tie break do 7. Prípadný tretí rozhodujúci set sa hrá ako jediná rozhodujúca hra (tajbrejk do 10 bodov). 
V DVOJHRE sa v každej hre hrá podľa pravidla o rozdiele dvoch lôpt (zhoda -  výhoda), t.j. pravidlo "No-Ad scoring 
systém" sa aplikuje iba vo ŠTVORHRE. Vo dvojhre aj štvorhre sa uplatňuje pravidlo No-Let, t.j. pri dotyku siete, pri 
podaní, sa pokračuje v hre. Rozhodnutie o inom systéme odohrania zápasu musí byť uvedené v tomto rozpise.
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.
Tento rozpis súťaže je usporiadateľ povinný zaslať najneskôr 14 dní pred jej začiatkom na STZ a podklady z 
turnaja odoslať najneskôr 48 h po skončení turnaja na STZ a príslušný región.

Ceny (NIE 
finančné):

vecné, hrá sa v súlade so Súťažným poriadkom tenisu a rozpisom turnaja

od 50r. 26.12.2022, do 9:30

Veková kategória

Do súťaží sa prihlasuje každý hráč samostatne cez www.zasportujsiopen.sk !!!
Od neprihlásených hráčov môže usporiadateľ požadovať vklad vyšší o 5,- €

Prezentácia /deň, hodina - do/

od 15r.

do 14r. 26.12.2022, do 9:00

od 35r.

e-mail: juraj.lafko@gmail.com 

Žiadosť o ubytovanie zaslať kontaktnej osobe najneskôr do: 

Cena na osobu:Ubytovanie (názov zariadenia, adresa)↓:

- zástupca vrchného rozhodcu: Sedlák Vavrinec ml.

- zdravotník:

Kontaktná osoba: Lafko Juraj

tel./fax: 421 911 748 978

- riaditeľ: Lafko Juraj

- vrchný rozhodca: Procházka Vladimír

Riaditeľstvo turnaja:

Počet dvorcov: 3 Ak dvorce nie sú v jednom areáli rozpíšte:

Typ lôpt, s ktorými sa bude hrať:

SOFT

Termín: 26.- 27.12.2022 Veková kategória:

ROZPIS TENISOVÉHO TURNAJA
seniorov

Trieda:

palubovka

TC 92 Levoča

Miesto konania (adresa): Športová hala mesta Levoča

Usporiadateľ:

Názov turnaja: VIANOČNÁ RAKETA - soft tenis Povrch:


