SÚŤAŽNÝ PORIADOK
MAJSTROVSTVÁ SR V PLÁŽOVOM TENISE
I.

SÚŤAŽNÉ DOKUMENTY

Čl. 1
Tento Súťažný poriadok je hlavným súťažným dokumentom pre Majstrovstvá SR v plážovom
tenise. Ďalšími dokumentmi, ktoré zasahujú do riadenia Majstrovstiev SR v plážovom tenise,
sú Klasifikačný poriadok Beach Tennis Slovakia a Registračný poriadok Beach Tennis
Slovakia (ďalej len “Klasifikačný poriadok” resp. “Registračný poriadok”).
II. ŠTATÚT SÚŤAŽE
Čl. 2
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. 3
Majstrovstvami SR v plážovom tenise (ďalej len “M-SR”) sa rozumie turnaj, ktorému je
pridelená táto kategória v termínovej listine Beach Tennis Slovakia (www.plazovytenis.sk,
viď Klasifikačný poriadok).
Čl. 4
M-SR sa organizujú súťažne v kategóriách štvorhra muži a štvorhra ženy a nesúťažne
(nepovinne) v iných kategóriách (napr. zmiešaná štvorhra, dvojhra a pod.)
Čl. 5
Víťazi súťažnej kategórie “štvorhra muži” / “štvorhra ženy” získavajú titul “majster SR v
plážovom tenise” / “majsterky SR v plážovom tenise” pre sezónu 20XX v súlade s
Klasifikačným poriadkom Beach Tennis Slovakia, platný až do skončenia ďalšieho ročníka
M-SR.
III. ORGANIZÁTOR A PRÁVA
Čl. 6
Organizátorom M-SR a vlastníkom všetkých súvisiacich práv je Beach Tennis Slovakia,
organizačná jednotka Slovenskej asociácie plážových športov (SAPŠ), so sídlom Podzámska
28, 94901 Nitra (ďalej aj ako “Organizátor”).
Čl. 7

Vlastníkom všetkých súvisiacich práv je SAPŠ. Akékoľvek práva môže SAPŠ postúpiť tretej
osobe len na základe písomnej dohody (licencie).
IV. ÚČASTNÍCI
Čl. 8
Turnaja M-SR sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto 3 2podmienky:
1. je členom SAPŠ v sekcii Beach Tennis Slovakia (viď Registračný poriadok). Túto
povinnosť je možné splniť aj pri prezentácii pred Turnajom.
2. je občanom SR
3. má odohratý v príslušnej sezóne aspoň 1 turnaj kategórie SR A alebo SR B (viď
Klasifikačný poriadok).
Čl. 9
Hráči sa do turnaja M-SR nasadzujú podľa konečných rebríčkov Beach Tennis Slovakia za
bezprostredne predchádzajúce klasifikačné obdobie, v zmysle Klasifikačného poriadku.
V. TERMÍNY A PODMIENKY
Čl. 10
Termín turnaja M-SR oznamuje Organizátor najneskôr 8 týždňov vopred v termínovej listine
na webstránke www.plazovytenis.sk, spolu s bližšími informáciami k turnaju (spôsob
prihlasovania, termíny pre prihlásenie a odhlásenie, výška a spôsob platenia štartovného, hrací
model atď).
VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 11
Toto znenie súťažného poriadku je účinné odo dňa schválenia Generálnym sekretárom SAPŠ
a nahrádza všetky predošlé verzie Súťažného poriadku.
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Súťažný poriadok bol novelizovaný 9.8.2017, zmeny len v článku 8, zvýraznené červenou
.
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Slovenská asociácia plážových športov
Generálny sekretár
poverený vedením sekcie Beach Tennis Slovakia v zmysle čl. XVIII. ods.16. Stanov.

