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Zmeny športovo-technických predpisov schválené VV STZ dňa 25. 10. 2019 
s platnosťou od 26. 10. 2019 

 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK 
Článok 13 

Doplniť na koniec:  

Klub spracuje žiadosť o usporiadanie akéhokoľvek domáceho turnaja v nasledujúcom súťažnom roku 

cez systém etenis: 

- do 15. 10. 

- turnaje plážového tenisu do 31.3. aktuálnej tenisovej sezóny 

 

Článok 14 

Doplniť na koniec:  

STZ posúdi, v spolupráci s regionálnymi zväzmi doručené prihlášky a zostaví termínovú listinu na 

nadchádzajúcu sezónu 

- do 15. 11. 

- turnaje plážového tenisu do 15. 4. aktuálnej tenisovej sezóny 

 

Článok 18 

Upraviť poslednú vetu v 1. odstavci: 

Vo všetkých súťažiach (dvojhra i štvorhra), okrem kategórie dospelých a seniorov, sa aplikuje 

pravidlo No-Let, t.j. pri dotyku siete, pri podaní, sa pokračuje v hre. 

 

Článok 49 

Usporiadateľ je povinný prijímať prihlášky cez systém eTenis. Do súťaží sa prihlasuje každý hráč 

samostatne cez elektronický systém eTenis, najskôr 2 mesiace pred oficiálnym začiatkom. 

V prípade záujmu o ubytovanie hráč kontaktuje usporiadateľa. Deň pred začiatkom turnaja už nie je 

možné prihlásiť sa cez systém eTenis.  

Vyškrtnúť aj v tabuľke SP - Príloha č.6, stĺpec 5 (A, B) 

 

Článok 53 

Upraviť v 2. odstavci: 

Hráči, ktorí v deň začiatku turnaja sú v súťaži na turnaji vyššej triedy, sa nebudú sankcionovať ak sa 

odhlásia do 18,00 hod. pred dňom začiatku súťaže nižšej triedy, ak sa žrebuje v deň začiatku 

turnaja. Netýka sa to turnajov, ktoré sa žrebujú vopred a ani hráčov, ktorých zaradenie do súťaže 

vyššej triedy bolo zverejnené už vopred.  

 

Článok 56 

Upraviť 1.odrážku:  

Na súťaži sa môžu zúčastniť len hráči, ktorí sa osobne prezentovali, s výnimkou nasledovných 

prípadov: 

- hráč, ktorý pred začiatkom žrebovania prezentácie ukončil riadne súťaž na inom turnaji a z tohto 

dôvodu sa oneskorí na prezentáciu. O tejto skutočnosti informuje usporiadateľa rozhodca ukončenej 

súťaže na žiadosť hráča, 
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Článok 76 

Doplniť na koniec:  

V kategórii dospelých nemôžu v rovnakej úrovni súťaže štartovať družstvá klubov, ktoré majú 

vo funkcii štatutára alebo oficiálneho zástupcu v zmysle kolektívnej registrácie tú istú osobu, t.j. 

musí byť dodržaný § 15, ods. 6 Zákona o športe /fyzická alebo právnická osoba nesmie mať 

kontrolu, resp. vplyv vo viacerých kluboch/. 

Pri porušení tohto ustanovenia budú družstvá vylúčené zo súťaže a voči klubom sa začne 

disciplinárne konanie (DP čl. 34, bod 15). 

 

Článok 78 

Upraviť prvú vetu: 

Klub prihlasuje svoje družstvo do súťaže do 15. 2. 31. 1. Od 10. marca sa zrušenie prihlášky považuje 

za odstúpenie družstva zo súťaže (čl. 101 SP). Pre M SR platia termíny uvedené v rozpise súťaže. 

Klub prihlasujúci družstvo musí: ... 

 

Článok 98 

Doplniť:  

Hosťujúci klub má predovšetkým tieto povinnosti: 

... 

- skontrolovať zápis zo stretnutia zverejnený v systéme eTenis do 7 dní od jeho zverejnenia 

(septembrové stretnutia družstiev najneskôr do konca septembra) a v prípade nezrovnalostí 

kontaktovať domáce družstvo a riadiaci orgán súťaže. 

 

Článok 109 

Doplniť na koniec:  

Na stretnutie môže družstvo nastúpiť, ak je v čase hlásenia zostavy na úvodné zápasy pred začiatkom 

stretnutia, prítomných minimálne toľko členov družstva, aby mohli družstvu zabezpečiť víťazstvo 

(min. 3 hráči pri 5 resp. 4 dvojhrách a 2 štvorhrách, min. 2 hráči pri 4, 3 resp. 2 dvojhrách a 1 

štvorhre)  

 

Článok 150 

Upraviť:  

Proti rozhodnutiu príslušnej odvolacej komisie môže sťažovateľ podať písomné odvolanie na VV STZ 

a to písomne do 15 dní odo dňa doručenia odvolania. O odvolaní rozhodne s konečnou platnosťou VV 

STZ, ktorý je oprávnený na svojom najbližšom zasadaní vzhľadom na termín doručenia odvolania 

ustanoviť pre tieto prípady trojčlennú odvolaciu osobitnú komisiu a poveriť ju preverením. Forma 

odoslania rozhodnutia je analogická s čl. 148. 

 

Príloha č. 6 - tabuľka - Rozdelenie tenisových turnajov jednotlivcov v SR 
vyškrtnúť pri A a B, v stĺpci 5 prvú vetu:  

Ubytovanie na požiadanie v súlade s rozpisom súťaže. Možnosť stravovania v areáli, zabezpečenie 

vypletania rakiet na požiadanie. 

 

KLASIFIKAČNÝ PORIADOK 
Článok 4 

Doplniť: 

Klasifikačné obdobie trvá od 1. 10. predchádzajúceho do 30. 9. bežného roka. Do rebríčka sa hodnotia 

výsledky dvojhier a štvorhier (v žiadnom prípade nie výsledky zmiešaných štvorhier) v súťažiach 

jednotlivcov a družstiev, uvedených v termínovej listine STZ, oficiálnych listinách ITF, TE, ATP, 

WTA a ďalších súťažiach, do ktorých Výkonný výbor STZ (ďalej len VV STZ) schválil nomináciu 

hráčov. Hráčom sa započítavajú iba podujatia, ktoré absolvovali s platnou registráciou v STZ a sú 

v registrácii medzinárodných asociácií vedení pod hlavičkou SVK. Do rebríčka danej sezóny je 
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možné započítať body z medzinárodných podujatí, ktoré sa ukončili najneskôr do vydania 

medzinárodného rebríčka príslušnej vekovej kategórie v prvom októbrovom termíne. 

Rada STZ môže rozhodnúť o zaradení ďalších medzinárodných podujatí do termínovej listiny a 

klasifikácie.  

Rozhodnutie sa musí uskutočniť pred začatím klasifikačného obdobia a musí sa zverejniť. 

 

Článok 9 

Doplniť:  

Triedy turnajov v SR, vrátane medzinárodných, sa určujú podľa Tabuľky 2. Slovenské turnaje 

"Masters", hrané ako záverečný turnaj okruhu, sa hodnotia o jednu triedu vyššie ako základné turnaje 

okruhu. 

 

Článok 31 

Upraviť:  

Klasifikačné podklady zo súťaží družstiev v SR (zápis o stretnutí) spracováva usporiadateľ súťaže 

(vedúci súťaže) resp. domáce družstvo cez systém eTenis v zmysle rozpisu súťaže (SP čl. 97) a 

zasiela spracovateľovi na STZ do 14 dní po skončení posledného kola. Do predbežných rebríčkov sa 

výsledky spracujú až po odsúhlasení zápisu riadiacim orgánom súťaže. Pokiaľ by neskôr prišlo ku 

kontumácii niektorého výsledku, oznámi to spracovateľovi na STZ.  

Po ukončení pripomienok k predbežným rebríčkom a zverejnení oficiálnych rebríčkov už nie je 

možné požadovať žiadne opravy.  
 

Tabuľka 2  - Doplniť klasifikáciu:  

ml. dorast/ trieda 6 / TE Masters 

st. žiactvo / trieda 8 / TE Masters 

 

REGISTRAČNÝ PORIADOK 

 
Článok 10 

Doplniť do druhej odrážky: 

Fyzické osoby, ktoré sa chcú stať členmi STZ, využívať práva členov (zúčastňovať sa súťaží STZ, 

kandidovať na funkcie v STZ...) a ďalšie výhody, musia mať platnú registráciu v STZ. Individuálnymi 

členmi STZ s platnou registráciou môžu byť jednotlivci, ktorí sú:... 

... 

 - športoví odborníci (tréneri, rozhodcovia, kapitáni, funkcionári) po dovŕšení 18 rokov 

 

Článok 12 

Doplniť: 

Všetci hráči, ktorí sa chcú zúčastňovať súťaží jednotlivcov alebo družstiev, musia mať v STZ platnú 

registráciu. Majstrovských súťaží jednotlivcov (majstrovstvá regiónov, majstrovstvá Slovenska) sa 

môžu zúčastniť iba hráči s platnou registráciou a slovenskou štátnou príslušnosťou. Hráči, ktorí 

v medzinárodnej federácii TE, resp. ITF nevystupujú pod hlavičkou SVK, nemôžu byť 

nominovaní na žiadne reprezentačné podujatia. 

 

Článok 27 

Upraviť poslednú vetu:  

Pri skončení platnosti registrácie kapitánov družstiev je obnova možná prostredníctvom žiadosti a 

uhradením registračného poplatku na nasledujúce obdobie.  
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PRESTUPOVÝ PORIADOK 
Článok 3 

Upraviť:  

Hráč môže ohlásiť prestup do nového klubu iba vtedy, ak je za materský klub registrovaný, v čase 

podania prestupu má platnú registráciu a jeho zmluva s klubom nebráni prestupu.  

Za zmluvu medzi klubom a hráčom sa pre účely prestupového poriadku považuje platná zmluva 

(zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva o amatérskom vykonávaní športu, zmluva o 

príprave talentovaného športovca) medzi hráčom a materským klubom, ktorá je evidovaná v evidencii 

zmlúv STZ v zmysle §8, ods. 4. a §17, ods.2, pís. c) Zákona č.440/2015 Z.z. o športe alebo dohoda o 

práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ktorá nemusí byť v evidencii zmlúv STZ. 

V prípade, že mu platnosť registrácie vypršala, musí k prestupu doložiť aj poplatok za obnovu 

registrácie. 

 

Článok 11 

Upraviť:  

Po doručení prestupového lístku na STZ, preverí poverený pracovník STZ náležitosti prestupu a 

rozhodne o jeho predbežnom schválení. Zoznamy schválených a evidovaných doručených prestupov 

(aj s prípadnými chýbajúcimi náležitosťami) zverejní na internetovej stránke STZ. Takto 

zverejnené prestupy Predbežne schválené a evidované prestupy nadobúdajú platnosť 16. 11. a po 

tomto termíne už účastníci prestupového konania prestup nemôžu pripomienkovať ani zrušiť. 

Následne zoznam hráčov, ktorí majú schválený prestup bude zverejnený v systéme eTenis a na 

internetovej stránke STZ. Poplatok za zrušený prestup sa nevracia. 

 

Článok 12 

Doplniť:  

Kluby sa môžu dohodnúť na vzájomne ľubovoľných podmienkach hosťovania (požičiavania) hráča, 

okrem Detského DC a FC. Hosťovanie sa týka maximálne dvoch vekových kategórií. V prípade 

podania viac ako dvoch žiadostí, nebude schválená ani jedna. Hosťovanie sa vzťahuje iba na súťaže 

družstiev v danej sezóne. Pre súťaže jednotlivcov a súťaže družstiev v inej vekovej kategórii zostáva 

hráč členom materského klubu. V súlade s čl. 11 Registračného poriadku sa hráč, ktorý je registrovaný 

v RTZ (bez klubovej príslušnosti), nemôže zúčastniť na súťaži družstiev, t.j. nemôže požiadať o 

hosťovanie. 

 

Článok 14 

Upraviť:  

Žiadosť o hosťovanie treba doručiť odoslať poštou (rozhoduje poštová pečiatka) alebo odovzdať 

osobne na STZ v termíne od 15. januára do konca 20. februára príslušného kalendárneho roka. 

Žiadosť doručená podaná mimo tohto termínu (pred alebo po) sa odmietne a neprerokuje. 

 

Článok 17 

Upraviť:  

Po doručení žiadosti o hosťovanie, preverí poverený pracovník STZ náležitosti hosťovania a rozhodne 

o jeho predbežnom schválení najneskôr do 7 dní od doručenia na STZ. Zoznamy doručených 

hosťovaní (aj s prípadnými chýbajúcimi náležitosťami) zverejní na internetovej stránke STZ. 
Rozhodnutím o schválení hosťovania Predbežne schválené hosťovania nadobúdajú hosťovania 

platnosť na aktuálnu tenisovú sezónu posledný februárový deň a po tomto termíne už hosťovanie 

hráč účastníci nemôžu pripomienkovať ani zrušiť. Následne zoznam hráčov, ktorí majú schválené 

hosťovanie na príslušné obdobie, bude zverejnený v systéme eTenis a na internetovej stránke STZ (s 

uvedením vekovej kategórie, materského klubu a klubu v ktorom má hráč schválené hosťovanie). 

Poplatok za zrušené hosťovanie sa nevracia a hráč už nemôže požiadať o hosťovanie v tejto 

kategórii. 
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Článok 20 

Upraviť:  

Odvolať sa proti rozhodnutiu možno priebežne najneskôr však do 20. novembra (prestup) a do 15.  5. 

marca (hosťovanie) na VV STZ. O odvolaniach rozhodne s konečnou platnosťou VV STZ na svojom 

najbližšom riadnom zasadnutí alebo per rollam.  

Ak je odvolanie podané po tomto termíne, VV STZ ho odmietne a neprerokuje ho. 

 

DISCIPLINÁRNY PORIADOK 
Článok 4 

Upraviť:  

Orgány disciplinárneho konania (s výnimkou závažných disciplinárnych previnení podľa čl. 38 bodu 

a tohto DP) sú:  

- v prvej inštancii riadiaci orgán, poverený pracovník riadiaceho orgánu súťaže, pri ktorej došlo 

k previneniu. Previnenia, o ktorých poverený pracovník nevie v zmysle platných 

predpisov rozhodnúť, postúpi Disciplinárnej komisii. Tá rozhoduje aj v prípade, ak k 

disciplinárnemu previneniu nedošlo priamo na súťaži. 

- v druhej inštancii Odvolacia komisia príslušného riadiaceho orgánu, Ak je riadiacim orgánom 

Regionálny tenisový zväz (ďalej len „RTZ“), odvolaciu komisiu určuje RTZ. Ak je riadiacim 

orgánom STZ, odvolacia komisia má troch členov. Predseda a podpredseda je volený Radou 

STZ. Tretieho člena komisie vymenuje predseda komisie na návrh riadiaceho pracovníka, pod 

ktorého daný úsek spadá.  

- v tretej inštancii rozhoduje s konečnou platnosťou Výkonný výbor STZ, ktorý môže ustanoviť 

odvolaciu osobitnú komisiu a poveriť ju preverením odvolania rozhodnutím s konečnou 

platnosťou. 

Článok 5 

Upraviť:  

O disciplinárnych previneniach rozhoduje poverený pracovník riadiaceho orgánu súťaže, pri ktorej 

došlo k previneniu. Ak je riadiacim orgánom súťaže STZ, Disciplinárna aj Odvolacia komisia má 

troch členov. Predseda a podpredseda každej komisie je volený Radou STZ. Tretieho člena 

komisie vymenuje predseda príslušnej komisie na návrh riadiaceho pracovníka, pod ktorého 

daný úsek spadá. Ak je riadiacim orgánom Regionálny tenisový zväz (ďalej len „RTZ“), 

Disciplinárnu a Odvolaciu komisiu určuje RTZ. 

Článok 14 

Upraviť:  

Odvolacia komisia ako disciplinárny orgán druhej inštancie oznámi rozhodnutie o potrestaní 

disciplinárneho priestupku previnilcovi písomnou formou. Rozhodnutie musí obsahovať výrok, 

stručné zdôvodnenie a poučenie o odvolaní. V prípade priestupkov jednotlivcov v zmysle čl. 28, 53, 

70, 71 a 73 SPT sa toto oznámenie vykoná iba zverejnením na internetovej stránke STZ a termínom 

zastavenia súťažnej činnosti v etenise. 

Z rokovania Odvolacej komisie ako disciplinárneho orgánu druhej inštancie sa zhotoví zápis, ktorý 

obsahuje podstatné údaje o priebehu a záveroch disciplinárneho konania. Ak je previnilec prítomný na 

rokovaní, oznámi mu disciplinárny orgán svoje rozhodnutie s podstatnými dôvodmi, a poučí ho o 

práve podať odvolanie. V takomto prípade sa rozhodnutie Odvolacej komisie ako disciplinárneho 

orgánu druhej inštancie pošle písomnou formou previnilcovi, klubu, ktorého je previnilec členom, ako 

i tomu, kto dal podnet na disciplinárne konanie. 
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Článok 23 

Upraviť:  

Proti rozhodnutiu Odvolacej komisie ako disciplinárneho orgánu druhej inštancie môže účastník 

disciplinárneho konania podať odvolanie na VV STZ, a to písomne do 15 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. 

Článok 26 

Upraviť:  

VV STZ prerokuje odvolanie na svojom najbližšom zasadnutí. V prípade potreby menuje VV k 

jednotlivým prípadom trojčlennú odvolaciu osobitnú komisiu, ktorá do nasledujúceho zasadania VV 

preskúma postup a rozhodnutie disciplinárneho orgánu prvej a druhej inštancie. V prípade potreby ho 

doplní vlastným vyšetrovaním a odporučí konečné rozhodnutie VV STZ. Účastník disciplinárneho 

konania má právo, ak o to požiada, zúčastniť sa na prerokúvaní svojho prípadu pred odvolacím 

orgánom. 

 

Článok 31 

Upraviť:  

1. Napomenutie. 

napomenutie môže disciplinárnay komisia orgán uložiť namiesto stanoveného trestu, ak ide o prvé 

disciplinárne previnenie a postačí účelu disciplinárneho poriadku, ale len v prípade priestupku, kde 

horná hranica peňažnej pokuty nepresahuje 17,- € a zastavenie činnosti na 2 mesiace. 

 

Článok 33 

Upraviť:  

Druhy previnení a výška trestov – JEDNOTLIVCI (hráči): 

2. Nevhodné spoločenské správanie na dvorcoch i v priestoroch tenisového areálu počas 

stretnutia, turnaja, majstrovstiev. 

Výška trestu:  - peňažná pokuta od 17,- € do 67,- € 20 € do 165,- € 

- alebo zastavenie súťažnej činnosti až na 6 mesiacov. 

3. Urážka, zosmiešňovanie trénerov, rozhodcov, funkcionárov, súperov, divákov. 

Výška trestu:  - peňažná pokuta od 17,- € do 67,- € 20 € do 165,- € 

- alebo zastavenie súťažnej činnosti až na 6 mesiacov. 

 

Článok 34 

Doplniť:  

Druhy previnení a výška trestov – DRUŽSTVÁ 

15.  Nevhodné spoločenské správanie členov družstva pred, počas a po stretnutí 

Výška trestu:  - peňažná pokuta od 35 € do 330 € 

 

16.  Neoprávnené prihlásenie družstva v kategórii dospelých (porušenie § 15, ods. 6 Zákona o 

športe /fyzická alebo právnická osoba nesmie mať kontrolu, resp. vplyv vo viacerých kluboch/ 

čl. 76 SP) 

Výška trestu:  - peňažná pokuta 330 €, pre každé družstvo, vylúčenie oboch družstiev 

zo súťaže a pre budúci rok preradenie o 2 stupne nižšie 
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PREDPIS PRE SÚŤAŽE DETÍ 
Článok 4 

Doplniť do 2. odstavca:  

Súťaže detí sa môžu zúčastniť iba registrované deti. Registrácia sa uskutočňuje formou uvedenou v 

Registračnom poriadku. Registračný poplatok na 1 sezónu (t.j. do 31.10. príslušného roka) je 5 €, 

pričom hráč môže požiadať o dlhšiu registráciu (okrem cudzincov čl. 18 RP), ale iba do roku, v 

ktorom dosiahne 10 rokov. 

 

PREDPIS PRE SENIORSKÝ TENIS 
Článok 5 

Doplniť:  

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 hrá podľa pravidla o rozdiele dvoch lôpt („zhoda - výhoda“) t.j. pravidlo „No-Ad scoring system“ 

sa aplikuje iba vo štvorhre. Vo všetkých súťažiach sa aplikuje pravidlo "No-Let", t.j. pri dotyku siete, 

pri podaní, sa pokračuje v hre. 

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 prezentovaní hráči danej kategórie (okrem turnajov 

triedy B, kde je rozhodnutie na usporiadateľovi).  

Turnaje triedy B je možné hrať vo všetkých kategóriách na 1 set do 6, v skupine o 3 hráčoch do 

9 (za stavu 8:8 tajbrejk do 7) a pavúky o umiestnenie do 6. Usporiadateľ môže vypísať aj 

samostatný turnaj iba pre štvorhru. V závislosti od počtu hráčov resp. dvojíc je pri hre na 1 set 

rozdelenie nasledovné: 

 

Počet hráčov 

(dvojíc) 

Spôsob a systém hry 

3 1 skupina (hrá sa do 9) 

4, 5 1 skupina (hrá sa do 6) 

6 2 skupiny po 3, následne pavúk o umiestnenie 

7 1 sk. s 3 hr. + 1 sk. so 4 hr., následne pavúk o umiestnenie 

8 2 skupiny po 4 hr., 2 pavúky o umiestnenie 

9, 10, 11 Hrá sa pavúk na 1 set do 6, vpred aj vzad o umiestnenie 

12 4 skupiny po 3, 2 pavúky (8+4) o umiestnenie 

13 3 sk. po 3 + 1 sk. so 4 hr., 2 pavúky (8+5) o umiestnenie 

14 2 sk. po 3 + 2 sk. po 4 hr., 2 pavúky (8+6) o umiestnenie 

15 1 sk. s 3 + 3 sk. po 4 hr., 2 pavúky (8+7) o umiestnenie 

16 4 skupiny po 4 hr., 2 pavúky (8+8) o umiestnenie 

 

Usporiadateľ je povinný uviesť v rozpise súťaže či sa bude hrať na 1 alebo 2 víťazné sety, pričom 

konkrétny spôsob oznámi hráčom po prezentácii a následne uvedie do správy z turnaja.  
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Článok 15 

Maximálna výška vkladov na turnajoch: 

 
Turnaje triedy A 

a halové turnaje 

Letné 

turnaje triedy B 

Kategórie 35+ - 55+ 15,- 12,-€ 10,- 8,-€ 

Kategórie 60+ - 85+ 8,- 12,-€ 5,- 8,-€ 

 

PREDPIS PRE PLÁŽOVÝ TENIS 
Článok 4 

Upraviť:  

V oficiálnych súťažiach STZ v plážovom tenise môžu štartovať iba hráči s platnou registráciou v 

danom klube alebo príslušnom regionálnom tenisovom zväze. Hráči, ktorí nemajú platnú registráciu, 

nezískavajú body do klasifikácie a nebudú klasifikovaní. 

 

Článok 9 

Upraviť:  

Minimálny počet dvojíc v turnaji je šesť (6) sú tri. 

Ak sa prihlási 3 až 5 dvojíc hrá sa spôsobom každý s každým. Ak sa prihlási 6 až 7 8 dvojíc, 

o spôsobe hry rozhodne riaditeľstvo súťaže (buď spôsobom každý s každým v skupinách alebo 

vylučovacím spôsobom).  

Ak sa prihlási 8 9 a viac dvojíc, hrá sa vylučovacím spôsobom na jednu prehru. Každá dvojica, ktorá 

prehrala v prvom kole (vo svojom prvom zápase) sa môže prihlásiť do súťaže útechy. V súťaži útechy 

odohrá ešte minimálne jeden zápas. Výsledok tohto zápasu sa započítava do klasifikácie. 

 

Článok 10 

Upraviť:  

Hráči (dvojice) sa do súťaží STZ v plážovom tenise prihlasujú cez systém www.zasportujsiopen.sk, 

v ktorom do „FÓRUM-u“, vytvoreného pre jednotlivé turnaje zapíšu predpísaným spôsobom dvojicu 

(pár) do súťaže. Usporiadateľ môže prijať do súťaže  aj neprihlásených hráčov (okrem MSR), ale 

všetci musia mať v termíne podujatia platnú registráciu v STZ, aby turnaj mohol byť klasifikovaný. 

U týchto hráčov, ktorí sa prihlásia na mieste súťaže do ukončenia prezentácie, ktorej čas je uvedený v 

oficiálnej termínovej listine STZ na daný rok, je usporiadateľ povinný pri prezentácii skontrolovať 

identitu hráča na základe dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz, karta poistenca a pod.) 

a platnosť registrácie hráča v STZ cez systém eTenis. Po preverení týchto skutočností a zaplatení 

vkladu do súťaže usporiadateľ prihlási hráča do súťaže. Od vopred neprihlásených hráčov môže 

usporiadateľ požadovať zvýšený vklad o 5 €.  

 

FORMÁLNE úpravy TEXTU 

- zrušiť zasielanie FAXOM (SP = čl. 29, 53, 72, 94, 97, KP = čl. 28, 30) 

http://www.zasportujsiopen.sk/

