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Zmeny športovo - technických predpisov schválené  
na zasadnutí VV STZ dňa 28. 10. 2016 s platnosťou od 15. 11. 2016 

 
SÚŤAŽNÝ PORIADOK  

 

Článok 10 

Usporiadanie každej súťaže musí byť vopred schválené. 

Usporiadateľom majstrovstiev je riadiaci zväzový orgán podľa článku 4, ktorý je 
povinný vydať rozpis súťaže. Vlastným technickým usporiadaním poveruje niektorý 
tenisový oddiel, klub alebo spolok (ďalej len „klub“). Majiteľom práv na usporiadanie 
medzinárodných podujatí, zaradených do oficiálnych kalendárov ITF a TE, je STZ. 
Usporiadaním týchto podujatí poveruje STZ jednotlivé kluby. Podmienky 
usporiadania sú špecifikované v zmluve medzi STZ (STZ Marketing, s.r.o.) a 
príslušným klubom. Majstrovstvá Slovenska s medzinárodnou účasťou sa považujú za 
medzinárodný turnaj. 

Usporiadavanie turnajov schvaľuje STZ a jeho nižšie zväzové orgány. Turnaje sa 
môžu usporiadať formou okruhu so záverečným turnajom hráčov, tzv. „Masters“. 

 

Článok 18 

V súťažiach všetkých vekových kategórií sa hrajú všetky zápasy na dva vyhrané sety z 
troch. Ak je v ktoromkoľvek sete zápasu stav hier 6:6, hrá sa trinásta hra podľa 
pravidiel pre rozhodujúcu hru (tajbrejk), ako hra určujúca víťaza v tomto sete. Na 
turnajoch jednotlivcov sa vo štvorhre hrá systémom bez výhody (No-Ad) a prípadný 
tretí rozhodujúci set sa hrá ako jediná rozhodujúca hra (tajbrejk do 10 bodov). Vo 
dvojhre sa hrá je supertajbrejk, namiesto tretieho rozhodujúceho setu v kategórii 
mladšieho žiactva. V ostatných kategóriách je supertajbrejk  možné aplikovať iba 
v halovej sezóne a to okrem semifinále a finále. Vo výnimočných odôvodnených 
prípadoch, napr. ak zlé poveternostné podmienky obmedzujú riadne ukončenie súťaže, 
má právo vrchný rozhodca rozhodnúť o zmene skórovacieho systému podľa potreby. 

Riadiaci orgán súťaže môže určiť aj iný systém odohrania zápasu (napr. rozhodujúca 
hra namiesto rozhodujúceho setu a pod.), v súlade s Pravidlami tenisu.  

V kategórii mužov na majstrovstvách SR, halových majstrovstvách SR môže riadiaci 
zväzový orgán v rozpise súťaže stanoviť, že finále sa bude hrať na tri víťazné sety z 
piatich. 

 

Článok 46 

Povinnosti usporiadateľa v rámci samotnej prípravy a realizácie podujatia uvádzané v 
tomto SP, spadajú pod zodpovednosť riaditeľa súťaže, ktorého klub uvedie v rozpise 
súťaže a teda ho poverí vo svojom mene vedením daného podujatia. Súťaž spolu 
s riaditeľom súťaže riadi aj jej riaditeľstvo (turnajový výbor), pričom súčasťou 
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turnajového výboru musí byť aj zdravotník. V rozpise súťaže musia byť menovite 
uvedení: 

- riaditeľ súťaže (nemôže súčasne plniť funkciu vrchného rozhodcu), 

- vrchný rozhodca (musí mať platnú rozhodcovskú licenciu v zmysle prílohy č.6), 

- zástupca vrchného rozhodcu (musí mať platnú rozhodcovskú licenciu, nemusí byť 
uvedený u turnajov triedy „D“, turnajov detí a seniorov). 

- kontaktná osoba. 

Obsadenie ďalších funkcií je v právomoci usporiadateľa podľa jeho personálnych a 
technických možností. 

Vrchného rozhodcu a jeho zástupcu na majstrovstvách a turnajoch vyšších tried určuje 
zodpovedný pracovník STZ. 

Vrchného rozhodcu a jeho zástupcu na všetkých turnajoch nižších tried určuje 
usporiadateľ, ktorý je povinný rešpektovať ustanovenia tohto SP alebo zvláštneho 
predpisu STZ, pokiaľ ide o požadovanú kvalifikáciu rozhodcu. Za nedodržanie 
požadovanej kvalifikácie rozhodcu na turnaji je STZ oprávnený udeliť usporiadateľovi 
poriadkovú pokutu 20,- € a v opakovanom prípade neprideliť turnaj v nasledujúcej 
sezóne. 

Riaditeľ turnaja a rozhodca nemôžu byť súčasne účastníkmi turnaja (okrem súťaže 
seniorov). 
 

Upozornenie: V súvislosti s čl. 46 SP upraviť aj Tabuľku č.6 
 

Článok 52 

Pri majstrovstvách stanoví riadiaci zväzový orgán v rozpise odlišný kľúč pre účasť v 
súťaži (menovitá nominácia, číselné kvóty pre územné celky atď). Ak nestanoví inak, 
platí článok 51. Na akciách hraných na záver dlhodobých okruhov turnajov 
(„Masters“), musí usporiadateľ prijímať hráčov do súťaže na základe poradia okruhu, 
podľa výsledkov predchádzajúcich turnajov okruhu. „Masters“ nie je možné aplikovať 
pre turnaje detí. 

 

Článok 64 

Na akciách hraných na záver dlhodobých okruhov turnajov, na ktorých majú právo 
štartu hráči podľa celkových výsledkov série (tzv. „Masters“), možno odlišné 
nasadenie stanoviť v rozpise. 
Formálna úprava: z dôvodu zachovania číslovania článkov prvý odstavec z čl. 65 
presunúť do čl. 64 
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Článok 78 

Klub prihlasuje svoje družstvo do súťaže do 15. 2. Od 10. marca sa zrušenie prihlášky 
považuje za odstúpenie družstva zo súťaže (čl. 101 SP). Klub prihlasujúci družstvo 
musí: 

- byť majiteľom klubovej registrácie na bežný rok, 

- podať včas prihlášku do súťaže, prípadne uhradiť vypísaný vklad, ak to požaduje 
riadiaci zväzový orgán, 

- mať k dispozícii, ak ide o republikovú súťaž, najmenej tri regulárne dvorce a 
sociálne zariadenie (šatňa, toaleta, sprcha). Za nesplnenie tejto povinnosti môže 
riadiaci orgán udeliť poriadkovú pokutu vo výške 150 €.  

Prihláška družstiev mládeže, ktoré štartujú v najvyšších regionálnych súťažiach, sa 
chápe súčasne ako prihláška do finálového turnaja majstrovstiev SR družstiev 
príslušnej kategórie, ak si družstvo postup vybojuje. Ďalšie povinnosti vyplývajú z 
jednotlivých ustanovení tohto hracieho poriadku.  

 

Kapitán družstva 

Článok 83 

Každé družstvo musí mať svojho kapitána, ktorý je pri zápasoch družstiev jediným 
partnerom pre vrchného rozhodcu a pre kapitána súperovho družstva. Funkciu 
kapitána môže na M-SR družstiev mládeže vykonávať iba tréner s platnou licenciou 
STZ. Ak túto funkciu nevykonáva tréner s licenciou STZ, riadiaci orgán udelí klubu 
poriadkovú pokutu 34,- € (DP čl.34,bod 4). 

Kapitán môže byť buď hrajúcim členom družstva, alebo ide o tzv. nehrajúceho 
kapitána. Na výkon funkcie je poverený uvedením na súpiske družstva, kde je tiež 
uvedený aj jeho náhradník. Obaja musia mať platnú rozhodcovskú kvalifikáciu 
licenciu alebo minimálne platné oprávnenie STZ na výkon funkcie kapitána (okrem 
kategórie detí a seniorov - určí riadiaci zväzový orgán v rozpise súťaže). Pokiaľ 
družstvo príde k zápasu bez kapitána, jeho náhradníka alebo osoby poverenej klubom, 
musí zo svojho kolektívu určiť osobu, ktorá bude túto funkciu zastávať. V prípade, že 
funkciu kapitána zastáva osoba, ktorá nie je uvedená na súpiske družstva, musí byť 
v zápise zo stretnutia uvedené čitateľne jeho priezvisko, meno a dátum narodenia. Ak 
osoba vykonávajúca funkciu kapitána nemá v čase stretnutia platnú rozhodcovskú 
kvalifikáciu licenciu alebo platné oprávnenie STZ na výkon funkcie kapitána (okrem 
M SR, viď vyššie čl. 83 SP), riadiaci zväzový orgán udelí klubu poriadkovú pokutu od 
7, € - do 17,- € (DP čl.34, bod 5), v závislosti od stupňa súťaže. Funkciu kapitána 
družstva počas jedného stretnutia môže vykonávať len jedna osoba. Zmena kapitána je 
možná iba v prípade dohrávky stretnutia v iný deň. 
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Článok 97 

Usporiadajúci klub má predovšetkým tieto povinnosti: 

- vykonať všetky opatrenia na regulárny priebeh stretnutia, vrátane zabezpečenia 
dostatočného počtu usporiadateľov, 

- zaistiť vrchnému rozhodcovi a hosťujúcemu družstvu vyhovujúci nocľah, ak o to 
požiada najneskôr 14 dní pred stretnutím, 

- vyplatiť delegovanému vrchnému rozhodcovi odmenu a náhrady podľa platných 
zákonov a predpisov, a to najneskôr pred uzatvorením zápisu o stretnutí 

- Pokiaľ rozpis súťaže nestanovuje inak, najneskôr do 48 hodín spracovať zápis zo 
stretnutia cez systém eTenis, resp. odoslať zápis zo stretnutia riadiacemu orgánu 
faxom, e-mailom, poštou. Ak domáce družstvo spracuje zápis cez systém eTenis nie je 
nutné originál zasielať, ale je povinné ho archivovať (minimálne do ukončenia 
aktuálnej sezóny) a v prípade vznesenia námietok na vyžiadanie riadiaceho orgánu 
dodatočne doručiť. 

- zaistiť v priebehu stretnutia pre hráčov a rozhodcov možnosť najnutnejšieho 
občerstvenia, a informovať divákov o dosiahnutých výsledkoch v stretnutí. 

 

Článok 103 

Každé stretnutie v republikových súťažiach a regionálnych súťažiach najvyšších 
tried , ktoré na ne im bezprostredne nadväzujú predchádzajú, pozostáva v kategórii 
mladšieho žiactva zo 6 zápasov (4 dvojhry a 2 štvorhry), v ostatných kategóriách zo 
siedmich zápasov, a to piatich dvojhier a dvoch štvorhier.  

Počet zápasov v stretnutí v ostatných súťažiach môže byť odlišný a určí ich riadiaci 
orgán v rozpise súťaže. 

 

Článok 104 

V stretnutí sa hodnotí každý vyhraný zápas jedným bodom, iba v kategórii dorastu sa 
hodnotí vyhraný zápas štvorhry 2 bodmi. Víťazom stretnutia je družstvo, ktoré získalo 
viac bodov. Ak obe družstvá získajú rovnaký počet bodov, je víťazom stretnutia 
družstvo, ktoré v stretnutí získalo viac setov, v prípade rovnosti setov, viac hier. Ak je 
počet hier rovnaký, je víťazom stretnutia družstvo, ktorého člen zvíťazil vo dvojhre 
prvých hráčov. 

 

Článok 123 

Za vyhotovenie riadneho zápisu o stretnutí zodpovedá vrchný rozhodca. Ak stretnutie 
riadia spoločne kapitáni oboch družstiev, zodpovedá za vyhotovenie zápisu kapitán 
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usporiadajúceho družstva a kapitán hostí svojím vyjadrením v zápise potvrdí resp. 
doplní správnosť uvedených údajov.. Neúplné vyplnenie zápisu alebo uvádzanie 
nepravdivých údajov môže riadiaci zväzový orgán penalizovať peňažitou pokutou až 
do výšky 17,- € (DP čl.34, bod 13), pri čom pri zamlčaní závažných resp. uvádzaní 
nepravdivých údajov môže riadiaci orgán penalizovať obe družstvá až do výšky 
166 €, opakovane až do výšky 332 € (DP čl. 34, bod 3). Podľa závažnosti 
priestupkov môže začať disciplinárne konanie. 

 

Článok 153 

Podľa čl. 144 a 145 môže v súťažiach jednotlivcov proti rozhodnutiu vrchného 
rozhodcu, proti porušeniu športovo-technických predpisov, či proti neregulárnosti 
zápasu z iných vážnych dôvodov, podať ktorýkoľvek účastník (hráč) súťaže, do 30 
minút hodiny po ukončení alebo prerušení zápasu, riadne zdôvodnené písomné 
námietky riaditeľstvu súťaže. Námietky proti regulárnosti žrebovania sa musia podať 
písomne, najneskôr do 10 minút po vyvesení hracieho plánu. V takomto prípade sa 
súťaž rozohrá až po ukončení namietkového konania. 

 

 
 
KLASIFIKA ČNÝ PORIADOK  

Článok 20 

Do hodnotenia hráča sa započítavajú bodovo najvýhodnejšie akcie zo súťaží 
v nasledovnom počte: 

kategória dvojhra Štvorhra 

muži, ženy 8 8 

dorast 8 8 

staršie žiactvo 8 8 

mladšie žiactvo 6 8 6 8 

Maximálny počet turnajov organizovaných mimo územia SR v rámci počtu 
započítaných akcií v kategóriách mládeže je pre jednotlivé kategórie stanovený 
nasledovne: mladšie žiactvo – maximálne 2, staršie žiactvo a dorast – maximálne 5. 
 

Článok 26 

Zaradenie hráčov v rebríčkoch SR je na prvých miestach určené poradím vo svetovom 
rebríčku dvojhry a štvorhry nasledovne: 

-  muži do 500. 1000. miesta ATP, 

-  ženy do 500. 1000. miesta WTA, 

-  dorastenci do 150. miesta ITF, 
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-  dorastenky do 150. miesta ITF, 

-  starší žiaci do 50. miesta TE, 

-  staršie žiačky do 50. miesta TE. 
 

Na tento účel sa používajú príslušné oficiálne rebríčky z prvého októbrového termínu. 
Prepočet výsledkov alebo umiestnenia z rebríčka vyššej VK do nižšej a opačne sa 
nerobí. 

 

Tabuľka 1 

Body za umiestnenie mužov a žien na turnajoch ITF, ATP, WTA 

Turnaje 
(s dotáciou 

v USD) 
VÍ FI SF 8 16 32 

64 

KVÍ 

128 

KFÍ 

 

KSF 

 

K8 

 

K16 

do 10 000 350 250 200 165 133 102 72 48 32 25 19 

do 15 000 410 345 290 240 194 149 105 70 47 32 25 

do 25 000 500 420 350 287 230 175 125 84 57 40 32 

do 75 000 600 500 410 330 260 200 147 100 67 49 39 

do 150 000 750 620 500 400 310 240 190 122 82 60 48 

nad 150 000 900 720 600 500 400 340 280 220 170 130 90 
 

Tabuľka 2 
Zaradenie turnajov jednotlivcov 

Vyškrtnúť z tabuľky: Orange Bowl 
Vyškrtnúť vetu pod tabuľkou:  
Turnaje „Masters“, hrané ako záverečný turnaj okruhu, sa hodnotia o jednu triedu 
vyššie ako základné turnaje okruhu. 
 
Tabuľka 3 

Zaradenie majstrovských súťaží jednotlivcov 

v kategórii mladší dorast - M-SR zimné  - presunúť z triedy 4 do triedy 5 
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Tabuľka 5 - KP 

Súťaž družstiev v SR 

Veková kategória dvojhra 
štvorhra 

mládež dospelí 1.hráč 2.hráč 3.hráč 4.hráč 5.hráč 

MSR - FI Extraliga 60 50 45 40 35 40 60 

MSR - SF, 
o 3.miesto 

I. liga 45 35 30 25 20 30 45 

MSR - ostatné II. liga 30 25 20 15 10 20 30 

MR – I. trieda 25 15 10 8 6 10 25 

MR - ostatné 10 8 6 4 2 5 10 
 
 
 
 
PREDPIS PRE SÚŤAŽE SENIOROV  

 

Článok 5 

Spôsob hry seniorských súťaží: 

Hrá sa na dva vyhrané sety z troch , každý set ( okrem prípadného tretieho) na šesť 
víťazných hier . Za stavu 6 : 6 v sete sa hrá rozhodujúca hra (tajbrejk do 7 bodov). 
Prípadný tretí rozhodujúci set sa hrá ako jediná rozhodujúca hra (tajbrejk do 10 
bodov). Hráč, ktorý prvý získa desať bodov, víťazí v tejto rozhodujúcej hre a v zápase, 
za predpokladu, že zvíťazí rozdielom dvoch bodov. V dvojhre sa v každej hre sa hrá 
podľa pravidla o rozdiele dvoch lôpt („zhoda - výhoda“) t.j. nebude sa aplikovať 
pravidlo „No-Ad scoring system“ sa aplikuje iba vo štvorhre.  

V kategórii 65+ a vyššie, môže usporiadateľ zvoliť spôsob hry na jeden set (za stavu 
6:6 tajbrejk do 7), iba v prípade ak s jeho návrhom súhlasia všetci odprezentovaní 
hráči danej kategórie. Usporiadateľ je povinný uviesť návrh a riešenie do správy 
z turnaja. 

 


