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Zmeny športovo-technických predpisov schválené VV STZ dňa 22. 10. 2021 

s platnosťou od 23. 10. 2021 

 
SÚŤAŽNÝ PORIADOK 

 
Článok 9 

Doplniť: 

Príprava mládeže na budúcu pretekársku činnosť sa uskutočňuje v kategórii detí. Pre túto 

vekovú kategóriu sa nezostavujú rebríčky. Deti, ktoré dosiahnu 10 rokov v kalendárnom 

roku, v ktorom končí príslušná sezóna,  môžu štartovať aj v kategórii ml. žiactva. 

Mladšie dDeti sa nemôžu zúčastniť na súťažiach vo vyšších vekových kategóriách.  

 

Článok 47 

Vyškrtnúť v 2. odseku: 

Usporiadateľ vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie stanoveného počtu hráčov v hlavnej 

súťaži. Za akciu sa započíta a  bude klasifikovaná (KP čl. 18) iba súťaž s počtom účastníkov 

najmenej 8 vo dvojhre alebo najmenej 6 dvojíc vo štvorhre. 

 

Článok 50 

Upraviť 3. odsek: 

Hráčov zaradených priamo do súťaže je povinný STZ (trieda A a B) alebo usporiadateľ 

zverejniť najneskôr 7 dní pred začiatkom turnaja. Voľné karty je povinný STZ zverejniť 

(trieda A a B) najneskôr 7 dní a usporiadateľ najneskôr 3 dni 5 dní pred začiatkom turnaja. 

Prihlásení hráči na turnaje všetkých tried sú povinní pred začatím turnaja informovať sa 

v systéme etenis alebo priamo u usporiadateľa o ich zaradení do súťaže. 

 

Článok 53 

Upraviť 2., 3. a 4. odsek: 

Za ospravedlnenie po termíne sa považuje, ak sa hráč ospravedlní menej ako 24 hodín pred 

začiatkom turnaja, pričom za začiatok turnaja sa považuje dátum a čas prezentácie prvej 

vekovej kategórie. V prípade, že turnaj sa žrebuje skôr ako 24 hodín pred začiatkom turnaja, 

za ospravedlnenie po termíne sa považuje každé odhlásenie po vyžrebovaní turnaja. dva dni 

pred začiatkom turnaja po 9.00 hod. 

Ak sa hráč ospravedlní po termíne (rozhoduje dátum a čas e-mailu) alebo sa neospravedlní 

vôbec, nesmie sa zúčastniť v rovnakom termíne na žiadnej inej akcii, ktorá sa započítava do 

klasifikácie. Za rovnaký termín sa považuje taký, ktorý sa s danou akciou prekrýva aspoň 

jeden deň. Sankcie za neospravedlnenie hráčov, prípadne ospravedlnenie po termíne, sú 

uvedené v článku 73 SPT. Pri turnajoch, ktorých termín sa prekrýva, nebude hráč 

sankcionovaný, ak sa odhlási z turnaja nižšej triedy do jeho vyžrebovania z dôvodu: 

- pokračovania na turnaji vyššej triedy  

- zaradenia do akceptácie turnaja vyššej triedy. Netýka sa to hráčov, ktorých zaradenie 

do turnaja vyššej triedy bolo zverejnené viac ako jeden deň. 
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Zoznam účastníkov turnaja je definitívne uzatvorený 24 h dva dni pred začiatkom turnaja 

o 9.00 hod. Pokiaľ po tomto čase zostane hráč v zozname náhradníkov, nebude penalizovaný 

za prípadnú neúčasť a má právo zúčastniť sa na inom turnaji. 

 

Článok 54 

Upraviť: 

Prezentácia sa uskutočňuje v termíne a v čase, stanovenom v rozpise súťaže. Pri súťažiach 

žrebovaných vopred sa každý hráč osobne prezentuje a uhradí požadovanú výšku vkladu 

u vrchného rozhodcu najneskôr 15 minút pred začiatkom svojho prvého zápasu svojím 

prvým plánovaným zápasom. Usporiadateľ je oprávnený posunúť čas prezentácie v prípade 

mimoriadnych okolností (napr. nepriaznivé počasie). 

Usporiadateľ poskytne vrchnému rozhodcovi zoznam hráčov prijatých do súťaže, i zoznam 

hráčov, ktorí sa odhlásili, vrátane dátumu odhlásenia. Zároveň mu predloží na nahliadnutie 

všetky písomné prihlášky hráčov a všetky písomné odhlásenia hráčov z turnaja. 

K prezentácii musí hráč prísť osobne a uhradiť požadovanú výšku vkladu. Hráč je povinný 

sa prezentovať u vrchného rozhodcu každý deň turnaja pred svojím prvým zápasom. 

 

Článok 60 

Doplniť do 1. odseku: 

Žrebovanie je vždy verejné a vykonáva sa na mieste, v termíne a hodine podľa rozpisu súťaže. 

Všetky súťaže sa musia žrebovať vopred (s výnimkou súťaží detí, seniorov a plážového 

tenisu, ktoré sa môžu žrebovať po prezentácii). Usporiadateľ musí stanoviť rozpisom súťaže 

žrebovanie maximálne 24 hodín pred začatím súťaže, najneskôr však do 12.00 hod., a prizvať 

účastníkov na stanovený predpokladaný čas ich zápasu. Všetky turnaje môže žrebovať vrchný 

rozhodca cez svoje prihlasovacie údaje v systéme eTenis, okrem turnajov žrebovaných ručne. 

V prípade, že sa žrebuje cez prihlasovacie údaje usporiadateľa, je povinný na žreb dohliadať. 

Žrebovanie sa musí zrealizovať do 1 hodiny od stanoveného času žrebu v termínovej 

listine.  
 

Článok 66 

Doplniť do 4. odseku: 

Na turnajoch triedy A musí byť po vyžrebovaní zverejnený na webovej stránke 

usporiadateľa predpokladaný časový harmonogram turnaja a rozpis poradia zápasov na 

nasledujúci deň. Link na stránku usporiadateľa zverejní STZ v systéme eTenis. V 

prípade, že v posledné dva plánované dni turnaja sa majú odohrať len zápasy dvojhry 

(semifinále a finále), možno turnaj skrátiť tak, že semifinálové zápasy sa uskutočnia 

dopoludnia a finálový zápas popoludní. Turnaj možno skrátiť i v prípade, že sa má odohrať aj 

finále štvorhry, v ktorej nie sú aktéri finále dvojhry. Potom sa finále štvorhry odohrá v 

prestávke medzi posledným SF zápasom a začiatkom finále dvojhry. Minimálna prestávka 

medzi koncom posledného semifinálového zápasu a začiatkom finálového zápasu musí byť 

180 minút  
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Článok 67 

Doplniť: 

Na všetkých súťažiach je usporiadateľ povinný spracovať denné časové harmonogramy 

rozpis poradia zápasov na všetky hracie dni a priebežne zverejňovať poradie pripravovaných 

zápasov aspoň v počte zodpovedajúcom počtu dvorcov, na ktorých sa hrá. Od štvrťfinále určí 

presný časový harmonogram. Program na nasledujúce ráno vyhlási minimálne jednu hodinu 

pred ukončením hracej doby. Tieto dokumenty musia byť k dispozícii pre všetkých 

účastníkov súťaže formou vyvesenia na viditeľnom mieste v areáli dvorcov (pri turnajoch 

triedy A po ukončení hracieho dňa aj na webovej stránke usporiadateľa) spolu s 

výsledkami jednotlivých disciplín. 

 

Článok 73 

Upraviť: 

Hráčom, ktorí sa dopustili priestupku (neskoré odhlásenie sa z turnaja, nedostavenie sa na 

turnaj, neoprávnený štart, riadne nedohranie súťaže – čl. 28, 53, 70, strata bodu alebo hry 

udelená vrchným rozhodcom, skrečovanie zápasu vrchným rozhodcom – kódex správania bod 

3.1, 3.2 ) budú udelené trestné body v zmysle čl. 33 bod 6, 8 - 11, 9, a 13 15 disciplinárneho 

poriadku. 

 

Článok 90 

Upraviť bod 2.: 

Poradie hráčov na súpiske sa určuje podľa nasledovných priorít (podľa posledného 

februárového rebríčka ATP, WTA, ITF, TE uverejneného na oficiálnych internetových 

stránkach ITF, resp. TE, pri MSR mládeže je určujúci rebríček platný k dátumu, ktorý určí 

rozpis súťaže): 

2. Ďalšie poradie je určené oficiálnym rebríčkom na príslušný rok. 

muži dospelí do 40. 50. miesta (dvojhra) 

ženy do 25. miesta (dvojhra) 

mládež do 25. 50. miesta 

 

Článok 125 

Doplniť: 

Riadiaci orgán súťaže je povinný najneskôr do 72 hodín po ukončení stretnutia 

zverejniť zápis v systéme eTenis. Podľa zápisu riadiaci zväzový orgán preskúma, či 

stretnutie bolo regulárne. Ak to tak bolo, a neboli ohlásené a podané námietky proti jeho 

priebehu, schváli výsledok. Do súťaže sa výsledok započíta až po tomto schválení. Riadiaci 

orgán zapíše všetky rozhodnutia, napr. schválené posuny, pokuty, zistenia a riešenia týkajúce 

sa konkrétneho stretnutia priamo do zápisu zo stretnutia v systéme eTenis. 
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Článok 154 

Doplniť: 

O námietkach až do úplného skončenia turnaja rozhodne, na mieste a ihneď, riaditeľstvo 

súťaže v spolupráci s delegátom (ak je prítomný). Za včasné vybavenie námietok zodpovedá 

riaditeľ súťaže. Rozhodnutie o námietkach sa odovzdá sťažovateľovi písomne. Kópiu 

písomnej námietky, ako aj rozhodnutia o nej, zašle usporiadateľ, spolu so správou o priebehu 

súťaže, na riadiaci zväzový orgán. 

 

Príloha č. 6 – tabuľka 

Doplniť: 

 

T

R
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a

ľ
u

jú
 

Počet 

 a 

 výber 

účastníkov 

Výhry Max. vklady 

vrchný 

rozhodca 

(VR) 

zabez-

pečenie 

účastníkov 

úprava 

dvorcov 

Lopty 

 dospelí, mládež 

dospelí: 

finančné 

alebo 

vecné  

mlá-

dež: 

vecné 

žiactvo 
dorast a 

dospelí 

D 

 

 

 

 

N

I

Ž

Š

I

A 

 

 

 

 

C 

Podľa 

termínovej 

listiny 

 a 

čl. 51 SP 

minimálne 1/6  

z vkladov  

podľa 3 

Leto:  

9 € 

 

Zima: 

13 € 

Leto: 

10 € 

 

Zima: 

15 € 

min. 

licencia C 

žiadne 
účastníci 

súťaže 

3 nové lopty pre 

úvodné zápasy podľa 

počtu dvorcov 

uvedených v TL pre 

turnaj a ďalej na 

finále dvojhry (dorast 

a dospelí na každý 

zápas dvojhry a od SF 

štvorhry) 

R
eg
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n

á
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e 
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n
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o
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é 
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ä
zy

 

minimálne 1/4 

z vkladov  

podľa 3 

Leto:  

11 € 

 

Zima: 

17 € 

 

Leto: 

15 € 

 

Zima: 

20 € 

 

min. 

licencia B 

B 

 

 

 

 

 

 

 

V

Y

Š

Š

I

A 

 

 

 

 

 

 

 

A 

podľa 

termínovej 

listiny  

a 

 čl. 51 SP 

minimálne  

1/4 z vkladov  

podľa 3 

Leto:  

13 € 

 

Zima: 

20 € 

 

Leto:  

20 € 

 

Zima: 

25 € 

 

licencia  

A a B 

 

 

Možnosť 

stravovania 

v areáli, 

zabezpeče-

nie vypleta-

nia rakiet na 

požiadanie. 

 

zabez-

pečuje 

usporia 

dateľ 

3 nové lopty na prvé 

zápasy pre každého 

účastníka dvojhry a 

ďalej od SF dvojhry a 

FI štvorhry (dorast 

a dospelí na každý 

zápas dvojhry a od SF 

štvorhry) 

S
T

Z
 

minimálne  

1/4 z vkladov  

podľa 3 

Leto: 

17 € 

 

Zima: 

24 € 

 

Leto: 

25 € 

 

Zima: 

30 € 

 

licencia A 

 

3 nové lopty na prvé 

zápasy pre každého 

účastníka dvojhry a 

ďalej od štvrť-FI 

dvojhry a SF štvorhry 

(dorast a dospelí na 

každý zápas dvojhry 

a od SF štvorhry 

a tiež pred 3. setom 

od SF dvojhry) 
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KLASIFIKAČNÝ PORIADOK 

 

Upraviť tabuľku 2: 

Zaradenie turnajov jednotlivcov 

 

trieda muži ženy st. dorast ml. dorast st. žiactvo ml. žiactvo 

1. turnaje tr. D turnaje tr. D turnaje tr. D  turnaje tr. D turnaje tr. D 

2. turnaje tr. C turnaje tr. C turnaje tr. C TEJT 3 turnaje tr. C turnaje tr. C 

3. turnaje tr. B turnaje tr. B turnaje tr. B TEJT 2 turnaje tr. B turnaje tr. B 

4. turnaje tr. A turnaje tr. A 
turnaje tr. A 

ITF 5 
TEJT 1 

turnaje tr. A 

 

turnaje tr. A  

TEJT 2 

5.   ITF 4  TEJT 3 TEJT 1 

6.   ITF 3 TE Masters TEJT 2  

7.   ITF 2 ME 
Orange Bowl 

TEJT 1 

 

8.   ITF 1  
TEJT Super Categ. 
TE Masters 

 

9.   ME  ME  

10.   ITF A    

 

 

 

 

DISCIPLINÁRNY PORIADOK 

 

Článok 33 

upraviť: 

6. Neoprávnený štart (súťažný poriadok čl. 28, 53, 71) a nedostavenie sa na turnaj bez 

odhlásenia po vyžrebovaní. 

Výška trestu - 4 trestné body  

8. Neospravedlnená neúčasť na turnajoch (SPT čl. 53, 73), odhlásenie zo súťaže po 

vyžrebovaní a sSkrečovanie zápasu vrchným rozhodcom. 

Výška trestu:  - 3 trestné body  

9. Neskoré odhlásenie a bBezdôvodné nedohranie súťaže (SPT čl. 53, 73 70). 

Výška trestu: - 2 trestné body  
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10. Nedostavenie sa na turnaj bez odhlásenia (SPT čl. 53)  

- pri turnajoch žrebovaných vopred 

Výška trestu:  - 6 trestných bodov  

- pri turnajoch žrebovaných po prezentácii 

Výška trestu:  - 3 trestné body  

11.  Odhlásenie z turnaja po termíne (SPT čl. 53) 

 - po vyžrebovaní 

Výška trestu:  - 5 trestných bodov  

- pred vyžrebovaním 

Výška trestu:  - 2 trestné body 

 

Ďalšie body poposúvať. 

 

 

PREDPIS PRE SÚŤAŽE SENIOROV 

 

Článok 18 

Upraviť: 

Počet zápasov v stretnutiach družstiev je: 

muži – 35+ a 45+ - 4 dvojhry a 1 štvorhra 2 štvorhry 

muži – 55+, 65+ a ženy 35+ - 2 dvojhry a 1 štvorhra 

 

 

KÓDEX SPRÁVANIA 

1.1.  Účel 

Doplniť: 

Účelom tohto Kódexu správania je snaha udržať a podporiť slušné a primerané správanie 

hráčov, členov tímu a zainteresovaných osôb na tenisových podujatiach v Slovenskej 

republike.  

Každý hráč, člen tímu a zainteresovaná osoba sa musí počas všetkých zápasov, a počas 

celého trvania turnaja alebo súťaže správať slušne a primerane voči súperom, ich trénerom, 

rozhodcom, organizátorom, zberačom a obecenstvu. 

1.4.  Záväznosť a výlučnosť 

Upraviť: 

Kódex správania je záväzný pre všetkých hráčov, členov tímu a zainteresovaných osôb 

zúčastnených na vyššie uvedených turnajoch a súťažiach a jedine tento Kódex správania 

môže byť počas ich trvania podkladom na uloženie trestu hráčovi.  

Za závažnejšie resp. opakované previnenia sa môže hráč, na návrh vrchného rozhodcu 

potrestať v súlade s disciplinárnym poriadkom. Návrh na uloženie disciplinárneho trestu musí 

vrchný rozhodca uviesť v správe z turnaja. 
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2.5.  Zdržiavanie hry 

Upraviť: 

Hráči musia otvoriť hru po uplynutí času stanoveného na rozohrávku. Hra potom musí byť 

plynulá a bez zbytočného zdržiavania z akejkoľvek príčiny, vrátane prirodzeného úbytku 

fyzických síl hráča.  

Od momentu ukončenia bodu, do okamihu zahrania prvého podania v ďalšom bode, môže 

uplynúť maximálne 20 25 sekúnd. Ak je prvé podanie chybné, druhé podanie musí podávajúci 

uskutočniť bez zdržiavania.  

Pri striedaní strán môže uplynúť maximálne jedna minúta a tridsať sekúnd od momentu 

ukončenia poslednej lopty v hre, do okamihu rozohrania prvej lopty v nasledujúcej hre.  

Po skončení prvej hry v každom sete, a počas rozhodujúcej hry, musí byť hra súvislá a hráči 

nemajú počas striedania strán nárok na odpočinok.  

Po skončení každého setu nasleduje prestávka, počas ktorej môže uplynúť maximálne 

stodvadsať sekúnd, od momentu skončenia poslednej lopty v hre, do okamihu rozohrania 

prvej lopty v nasledujúcej hre.  

Prijímajúci musí hrať v primeranom tempe podávajúceho, a musí byť pripravený prijímať, 

keď je podávajúci pripravený podávať.  

Prvé porušenie tohto ustanovenia sa trestá napomenutím, každé ďalšie stratou bodu (Time 

Violation). sa trestá nasledovne: 

- Podávajúci: porušenie času má za následok stratu prvého, resp. druhého 

podania. 

- Prijímajúci: porušenie času má za následok stratu bodu. 

Predpísaná formulácia trestu pri prvom porušení:  

- „porušenie času, napomenutie, meno hráča“ 

Predpísaná formulácia trestu pri opakovanom porušení: 

- „porušenie času, strata podania, meno hráča, druhé podanie/skóre“ 

alebo 

- „porušenie času, strata bodu, meno hráča“ 

 

V každom prípade môže hlavný alebo vrchný rozhodca rozhodnúť, že je potrebné 

predĺženie času a/alebo rozhodnúť o neuložení žiadnej sankcie. 

Ak je po nariadení hlavného alebo vrchného rozhodcu pokračovať v hre dôvodom zdržiavania 

odmietnutie pokračovať v hre, prirodzená strata fyzických síl alebo zranenie, udeľuje sa trest 

v súlade so Sadzobníkom trestov. 

2.6.  Dostávanie pokynov, správanie trénerov a členov tímu  

Doplniť: 

Hráči nesmú počas zápasu dostávať pokyny v nijakej forme (vrátane použitia 

elektronických zariadení), s výnimkou pokynov od kapitána družstva počas prestávky na 

striedanie strán v súťažiach družstiev.  

Hráči nesmú dovoliť svojim trénerom: 

- používať počuteľné obscénne výrazy v areáli turnaja,  

- robiť obscénne gestá akéhokoľvek druhu v areáli turnaja,  
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- slovne napadnúť organizátorov turnaja, rozhodcov, súperov, divákov alebo iné 

osoby v areáli turnaja,  

- fyzicky napadnúť organizátorov turnaja, rozhodcov, súperov, divákov alebo iné 

osoby v areáli turnaja, 

- poskytovať, vytvárať, vydávať alebo autorizovať verejné vyhlásenia v mieste 

turnaja, ktoré majú, resp. budú mať vplyv na ujmu najlepšieho záujmu turnaja 

alebo na jeho priebeh.  

Za porušenie tohto ustanovenia sa udeľuje trest v súlade so Sadzobníkom trestov. 

Na účely tohto pravidla „tréner“ zahŕňa aj akéhokoľvek zástupcu alebo príbuzného 

hráča. 

V súťaži družstiev za okolností, ktoré sú očividné a obzvlášť závažné, môže rozhodca 

nariadiť vykázanie člena tímu z tribúny alebo z areálu. V prípade nedodržania tohto 

príkazu môže konkrétny zápas skrečovať. 

2.13.  Nešportové správanie 

Doplniť: 

Hráči sa vždy musia správať športovo s patričným ohľadom na autoritu rozhodcov a práva 

súperov, divákov a ostatných osôb. V prípade porušenia tohto ustanovenia počas zápasu sa 

udeľuje trest v súlade so Sadzobníkom trestov. Nešportové správanie je definované ako 

správanie, ktoré je jasne urážlivé a poškodzujúce šport, a nie je uvedené vo vyššie 

špecifikovaných priestupkoch. 

Nešportové správanie okrem iného zahŕňa aj poskytovanie, vytváranie, vydávanie alebo 

autorizovanie verejných vyhlásení, ktoré majú, resp. budú mať vplyv na ujmu 

najlepšieho záujmu turnaja alebo na jeho priebeh.  

3.1.  Sadzobník trestov  

Doplniť za 4. odsek: 

Hráč sa musí jasne a predpísanou formuláciou upozorniť na udelenie každého trestu. 

Predpísaná formulácia udelenia trestu:  

- „porušenie kódexu, dôvod (nešportové správanie), napomenutie, meno hráča“ 

- „porušenie kódexu, dôvod (odpálenie lopty), strata bodu, meno hráča“ 

- „porušenie kódexu, dôvod (zdržiavanie hry), strata hry, meno hráča“ 

- „porušenie kódexu, dôvod (slovné napadnutie), skreč, meno hráča“ 

Predpísaná formulácia udelenia trestu pre kapitána v družstvách:  

- „nešportové správanie, kapitán, prvé napomenutie (družstvo)“ 

- „nešportové správanie, kapitán, druhé napomenutie (družstvo)“ 

- „nešportové správanie, kapitán, vykázanie (družstvo)“ 

 


