REGISTRAČNÝ PORIADOK
BEACH TENNIS SLOVAKIA
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Na základe dohody so Slovenským tenisovým zväzom, súťaže v plážovom tenise v SR,
vrátane majstrovstiev SR v plážovom tenise, organizuje Slovenská asociácia plážových
športov (SAPŠ), so sídlom Podzámska 28, 94901 Nitra (ďalej aj ako “Organizátor”). Túto
úlohu vykonáva sekcia Beach Tennis Slovakia, ktorá je organizačnou jednotkou SAPŠ. Pre
všetky súťažné podujatia organizované v zmysle tohto článku sa používa súhrnné označenie
“Beach Tennis Slovakia”. SAPŠ je vlastníkom všetkých práv súvisiacich so súťažami Beach
Tennis Slovakia a majstrovstiev SR v plážovom tenise.
Čl. 2
Tento Registračný poriadok stanovuje pravidlá registrácie hráčov plážového tenisu pre
súťažné turnaje Beach Tennis Slovakia (viď Klasifikačný poriadok). Hráčom bez platnej
registrácie nebude umožnený štart v M-SR.
II. REGISTRÁCIA
Čl. 3
Registráciou sa rozumie členstvo hráča v sekcii Beach Tennis Slovakia občianskeho
združenia SAPŠ. Pre úspešnú registráciu je potrebné podať prihlášku do SAPŠ v sekcii Beach
Tennis Slovakia a zaplatiť príslušný členský poplatok. Či ide o hráča, trénera alebo rozhodcu,
použije sa rovnaké tlačivo prihlášky pre fyzické osoby.
Čl. 4
Každý hráč, ktorý sa chce zúčastniť súťažného turnaja a byť hodnotený v rebríčkoch Beach
Tennis Slovakia, musí byť členom SAPŠ najneskôr ku dňu začiatku turnaja. Uvedené platí pre
hráčov zo SR i zahraničia.
Čl. 5
Členstvo sa udeľuje na základe prihlášky a je účinné po uhradení predpísaného členského
poplatku. Registrácia (členstvo) platí odo dňa zaplatenia členského do konca príslušného
klasifikačného obdobia (viď Klasifikačný poriadok). Registrácia (členstvo) zanikne
nezaplatením členského poplatku na ďalšie obdobie, na žiadosť samotného hráča, prípadne
úmrtím.
III. SPôSOB UDEĽOVANIA REGISTRÁCIE
Čl. 6
Registráciu je možné urobiť v akomkoľvek termíne, t.j. prihlášku do SAPŠ môže záujemca
podať kedykoľvek počas roka, pričom členský poplatok sa platí vždy v plnej výške za dané

klasifikačné obdobie. Registrácia neplatí spätne. SAPŠ si vyhradzuje právo odmietnuť
registráciu.
Čl. 7
Hráči sa registrujú samostatne pomocou vyplneného formulára - prihláška do SAPŠ (FO).
Formulár je na stránke www.plazovytenis.sk alebo v mieste konania turnaja organizovaného
SAPŠ. Vyplnený formulár môže hráč odovzdať fyzicky v mieste konania zástupcovi SAPŠ
alebo licencovanému organizátorovi súťažného turnaja, prípadne poslať e-mailom na
gs@saps.sk, alebo poštou na adresu Slovenská asociácia plážových športov, sekcia Beach
Tennis Slovakia, Podzámska 28, 949 01 Nitra. V prípade obnovy registrácie (predĺženia
členstva) zašle hráč na vyžiadanie vyššie uvedenými spôsobmi už len doklad o úhrade
členského poplatku na ďalšie obdobie.
Čl.8
Prihláška do SAPŠ musí obsahovať tieto údaje o hráčovi:
1. meno, priezvisko a dátum narodenia
2. e-mail
3. telefonický kontakt
4. štátnu príslušnosť
5. vlastnoručný podpis (v prípade hráča mladšieho ako 18 r. je potrebný aj súhlas zákonného
zástupcu)
Čl.9
SAPŠ po obdržaní prihlášky a členského poplatku hráča bezodkladne zaregistruje v zdrojovej
evidencii členov SAPŠ (sekcia Beach Tennis Slovakia), čím je splnený základný predpoklad
pre zaradenie hráča do rebríčka Beach Tennis Slovakia. Jeho postavenie v rebríčku záleží už
len od počtu bodov získaných alebo uznaných v zmysle Klasifikačného poriadku Beach
Tennis Slovakia. V prípade, že prihláška je neúplná, SAPŠ vyzve hráča na doplnenie údajov.
IV. POPLATOK
Čl. 10
Výšku členského poplatku určuje sekretariát SAPŠ (www.saps.sk) a oboznamuje s ňou tak
bývalých členov (predpis členského na ďalšie obdobie pre predĺženie členstva) ako aj
uchádzačov, ktorí si podajú prihlášku do SAPŠ.
V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl.11
Toto znenie registračného poriadku je účinné odo dňa schválenia Generálnym sekretárom
SAPŠ a nahrádza všetky predošlé verzie Registračného poriadku.
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