Beach Tennis Slovakia, Slovenská asociácia plážových športov, Podzámska 28, Nitra

USMERNENIE
pre účastníkov Majstrovstiev SR v plážovom tenise (MSR)
k zasielaniu 
klasifikačných podkladov v zmysle čl.23 Klasifikačného poriadku (KP) MSR
ako nevyhnutnej podmienke započítania výsledku účastníka MSR zo zahraničného ITF
turnaja do MSR

1. Nevyhnutné minimum informácií
Odosielateľ:
účastník MSR ideálne z emailovej adresy, ktorú uviedol v prihláške do SAPŠ (inak bude
vyzvaný na opätovné zaslanie mailu alebo úpravu kontaktu v evidencii SAPŠ)
Adresát:
info@plazovytenis.sk

Predmet:
započítanie výsledku ITF turnaja do MSR
(alebo iné znenie, dôležité je, aby bolo dostatočne zrejmé, že ide o email v zmysle čl.23 KP)
Samotná správa (text emailu) musí obsahovať:
jednoznačné určenie turnaja (dátum, miesto, prípadne kategória)
dosiahnutý výsledok oznamovateľa (kolo, v ktorom hráč skončil, resp. ktoré bolo pre neho posledným)
Toto je nevyhnutné minimum informácií, ktoré stačí na splnenie povinnosti účastníka MSR v
zmysle čl.23 KP a započítanie bodov.
Hráč

nemusí

uvádzať počet bodov, výsledky si dohľadá a
body overí Beach Tennis Slovakia. Zmysel tohto článku KP je najmä v tom, aby Beach Tennis Slovakia
vedel o účasti hráča na zahraničnom turnaji, pretože ani organizátor konkrétneho turnaja, ani svetovej
série (ITF), neoznamujú účasť či výsledky hráčov národným federáciám automaticky. Ak by vo
výnimočných prípadoch potreboval Beach Tennis Slovakia od hráča viac informácií  dožiada si ich.
Podstatné je poslať toto nevyhnutné minimum informácií 
v lehote do 7 dní od skončenia turnaja
.
Lehota sa niektorým hráčom zdala krátka, ale treba si uvedomiť, že 
nič nebráni tomu, aby hráč svoj
výsledok oznámil hneď po dohratí posledného zápasu v turnaji
(nie je potrebné čakať a posielať
kompletné oficiálne výsledky či počet bodov).

2. Príklady emailov bežne akceptovaných ako splnenie povinnosti v zmysle čl.23 KP
EMAIL 1:
Odosielateľ:
Katarína Páleníková
Adresát:
info@plazovytenis.sk

Predmet:
Vysledky
Text:
Vieden 5.3. Vitazstvo

EMAIL 2:
Odosielateľ:

Katarína Páleníková
Adresát:

info@plazovytenis.sk
Predmet:

Vysledky Vieden $0x2 20.21.2.
Text: 

20.2. 2016 Semifinale
21.2. 2016 Vitazstvo

Radovan Laco
Beach Tennis Slovakia  vedúci sekcie
Slovenská asociácia plážových športov (SAPŠ)

