
XXXII. LETNÉ ŠPORTOVÉ HRY U. S. Steel Košice, s.r.o.
8. - 10. september 2022

TTEENNIISS

Termín 08. a 09.09.2022 od 15.00 h do 19.30 h a 10.09.2022 od 8.30 h do 18.00 h

Štart Muži: nad 55 (TM60) - 08.09.2022 – 15.30 h, do 55 rokov (TM55) – 09.09.2022 – 15.30
h, do 45 (TM45) – 10.09.2022 – 15.30 h; Ženy: 10.09.2022 – 11.00 h

Upozornenie: Dátum štartu mužských kategórií je PREDBEŽNÝ, bude upresnený po ukončení
prihlasovania a následne zverejnený na intranete!

Miesto preteku Košice, tenisové dvorce na UPJŠ (Medická ul.)

Druh preteku Muži: dvojhra Ženy: dvojhra

Prezentácia Muži: TM60 – 08.09. (15.00 h až 15.30 h), TM55 - 09.09. (15.00 h do 15.30 h), TM45 –
10.09. (15.00 h až 15.30 h);  Ženy: 10.09.2019 – do 11.00 h

Kategórie Muži do 45 rokov, muži do 55 rokov, muži nad 55 rokov, ženy

Hrací systém a
rozhodovanie

MUŽI:
• Zápasy sa hrajú skupinovým systémom, od počtu 16 (po dohode) vyraďovacím
systémom („pavúk“). Žrebovanie skupín (pavúka) sa uskutoční po skončení
prezentácie priamo na mieste!!!
• Zápasy v základných skupinách sa hrajú do 7 hier, za stavu 6:6 –> TIE-BREAK,
• nadstavbová skup., o III. miesto a finále sa hrá do 9 hier, za stavu 8:8 –> TIE-BREAK.
ŽENY:
• Zápasy sa hrajú navzájom medzi sebou.
• Zápasy sa hrajú do 6 hier, za stavu 6:6 -> TIE-BREAK

• Pri rovnosti vyhraných zápasov o poradí rozhoduje:
1. vzájomný zápas, 2. rozdiel skóre, 3. (menší) počet prehratých hier, 4. žreb.

• Rozhodovanie je individuálne.
• Dve nové lopty:
- ak hráč zahlási out, ktorý sa nepotvrdí,
- ak sa hráči nezhodnú pri určení stopy lopty.

• OUT - medzi vonkajšou stranou čiary a stopou loptičky je viditeľná medzera!!
• IN - stopa loptičky sa dotýka čiary!!

Dôležité

• Dvojica označená číslom dvorca na hracom pláne - príprava na zápas, nástup po
uvoľnení dvorca, resp. okamžitý nástup na dvorec. (Neplatí pre hru v skupinách!!)

Rozcvička pred prvým zápasom hráča trvá maximálne 10 minút, pri ďalších max. 5
minút. Jej prekročenie sa trestá zrušením zápasu a okamžitým vyradením oboch
účastníkov!!!
Každá dvojica preberá lopty pri stolíku pred každým zápasom.
Po zápase, porazený zametá dvorec, víťaz odovzdáva lopty a nahlasuje výsledok.
Zápasy sa nebudú dohrávať pod umelým osvetlením.
Protiepidemiologické opatrenia: podľa farby pridelenej COVID automatom v 36.
týždni okresu Košice – mesto.
Strava: v priestoroch tenisového areálu UPJŠ od 15.30 h, 10.09. (sobota) od 09.00 h
Výdaj stravných lístkov: areál UPJŠ – pri zapisovateľskom stolíku počas prezentácie.

Informácie
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční na tenisových
dvorcoch UPJŠ po skončení každej vekovej kategórie.
Ing. Valér Hodermarský – vhodermarsky@gmail.com, +421 915 045 917



UPOZORNENIE:

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom U. S. Steel Košice, s.r.o.,
so sídlom Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice IČO: 36 199 222, zapísaný v obchodnom
registri Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, vložka číslo: 11711/V za účelom organizácie
športového podujatia, administrácie prihlasovania účastníkov a spracúvania výsledkových
listín, ako aj za účelom uzatvorenia úrazového poistenia účastníkov podujatia (právny základ
– oprávnený záujem).
Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania účelu. Ako dotknutá osoba máte právo
požadovať od prevádzkovateľa  prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu
osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo požadovať obmedzenie spracúvania
osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť
osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných
údajov. Všetky ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane plnej verzie
Oznámenia o spracúvaní osobných údajov nájdete aj na ussk.sk. Svoje práva si môžete
uplatniť u zodpovednej osoby na: dataprotection@sk.uss.com.


