Beach Tennis Slovakia, Slovenská asociácia plážových športov

Princípy a kritériá nominácie
reprezentácie SR na Majstrovstvá Európy v plážovom tenise 2017
(interný predpis Beach Tennis Slovakia, SAPŠ)
Reprezentáciu SR na vrcholových podujatiach zabezpečuje v roku 2017 Slovenská
asociácia plážových športov, sekcia Beach Tennis Slovakia, na základe zmluvy so
Slovenským tenisovým zväzom (STZ). SAPŠ záleží na čo najlepšej reprezentácii SR, ale
zároveň aj transparentnosti, čo sa týka reprezentácie SR a nominácie na vrcholové
podujatia. Systematický a koncepčný prístup je SAPŠ vlastný v každej jej činnosti, preto na
základe vyššie uvedeného vydáva Beach Tennis Slovakia tento interný predpis.
Beach Tennis Slovakia ponúka slovenským plážovým tenistom, ktorí splnia
nominačné kritériá, možnosť reprezentovať SR na podujatí:
Majstrovstvá Európy
Sozopol (Bulharsko)
8.-10.9.2017
.
Reprezentácia SR: max. 2 mužské dvojice + max. 2 ženské dvojice + max. 2 zmiešané
družstvá (nominovať možno len hráčov, ktorí sa zúčastňujú ME v kategóriách muži / ženy)
Uzávierka záväznej nominácie SR:
28.7.2017 - muži, ženy
4.8.2017 - zmiešaná štvorhra
Princípy a kritériá nominácie na ME v plážovom tenise 2017:
1. Možnosť reprezentovať SR má každý občan SR, ktorý spĺňa všetky nižšieuvedené
náležitosti:
a. je členom Beach Tennis Slovakia (SAPŠ) alebo inej športovej organizácie1,
ktorá je členom Beach Tennis Slovakia (SAPŠ);
b. je v najlepšej desiatke Slovákov aktuálneho rebríčka ITF Beach Tennis World
Rankings alebo v TOP 10 rebríčka Beach Tennis Slovakia;
c. nie je v plážovom tenise členom športovej organizácie, ktorá nemá
príslušnosť 1 k Slovenskej asociácii plážových športov (SAPŠ);
d. zúčastňuje sa v plážovom tenise výhradne ITF turnajov a podujatí Beach
Tennis Slovakia2;
1

viac info: Zákon 440/2015 Zb. o športe
turnaje organizované alebo uznané Slovenskou asociáciou plážových športov (viac: Klasifikačný
poriadok Beach Tennis Slovakia 2017, čl. 10 a 12)
2

2. v prípade, že o reprezentáciu SR na ME 2017 prejaví záujem viac dvojíc, než je
nominačný limit (2 mužské dvojice + 2 ženské), nominované budú najlepšie dvojice
podľa týchto kritérií:
a. najlepší kombinovaný ranking podľa v aktuálneho vydania ITF Beach Tennis
World Rankings.
b. medzi dvojicami, kde min.1 z hráčov nemá ITF ranking, rozhoduje
kombinovaný ranking podľa rebríčka Beach Tennis Slovakia (ak nerozhodne
konečný rebríček 2016, použije sa priebežný rebríček 2017).
c. v prípade, že nepomôže ani jedno z uvedených kritérií, usporiada Beach
Tennis Slovakia kvalifikačný zápas, resp. turnaj o miestenky na ME (národná
kvalifikácia).
3. záujem o účasť na ME hlásia dvojice e-mailom na info@plazovytenis.sk. V e-maili
uvedú meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu na každého z hráčov.
4. nominované môžu byť len dvojice, ktorá zložia zálohu 500€ / dvojica najneskôr do
28.7.2017 na účet SAPŠ, IBAN SK0809000000005071996290 (do poznámky uveďte
priezviská hráčov dvojice a heslo “záloha ME 2017”). Zloženie zálohy sa považuje za
záväzné potvrdenie záujmu o reprezentáciu SR na podujatí. Záloha sa vracia len
dvojiciam, ktoré nebudú nominované, inak je nevratná. SAPŠ použije zálohu na
zabezpečenie ubytovania a stravy pre nominované dvojice
5. nominácia pre zmiešanú štvorhru bude uzavretá po uzavretí nominácií v kategóriách
muži, ženy, a to po konzultácii s nominovanými hráčmi, najneskôr do 4.8.2017.
6. štartovné za reprezentantov SR hradí SAPŠ.
7. dopravu z a do miesta podujatia ponúkne hráčom SAPŠ po uzavretí nominácií (v
týždni 7.-11.8.2017). Doprava nie je krytá zálohou (nie je v zálohe zahrnutá).
8. akékoľvek nejasnosti konzultujte na info@plazovytenis.sk alebo na nižšieuvedených
kontaktoch.
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