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Zmeny športovo-technických predpisov schválené VV STZ dňa 26. 10. 2022 

s platnosťou od 27. 10. 2022 

 

Súťažný poriadok 
 

Článok 23 

Doplniť: 

V súťažiach družstiev a jednotlivcov (s výnimkou medzinárodných podujatí, kde 

platia predpisy príslušnej medzinárodnej federácie) musí byť za každou základnou 

čiarou priestor (výbeh) najmenej 5,5 metra a vedľa postrannej čiary voľný priestor 

(výbeh) najmenej 3,05 metra. Pri umiestnení dvoch dvorcov vedľa seba bez oplotenia 

sa uvedené hodnoty voľných priestorov (výbehov) sčítavajú. 

Minimálna výška stropu prekrytého dvorca nameraná od zeme pri sieti po 

najvyšší bod stropu musí byť minimálne 9 metrov.  

Pri hre s umelým osvetlením musí byť minimálna priemerná svetlosť po celej 

ploche dvorca 300 luxov. 

Vo zvlášť zdôvodnených prípadoch môže riadiaci orgán súťaže povoliť výnimku. 

 

Článok 31 

Upraviť 1. odsek: 

V súťažiach môže vrchný rozhodca rozhodnúť o odohraní zápasov aj bez hlavných 

rozhodcov. Túto skutočnosť je usporiadateľ súťaže povinný uviesť v rozpise. Ffunkciu 

hlavného rozhodcu potom preberajú vykonávajú spoločne obaja súperi (pri štvorhre 

všetci štyria hráči). Pri rozhodovaní sú povinní riadiť sa „Zásadami pre hru bez 

hlavného rozhodcu“ - viď príloha č. 4.  

 

Článok 42 

Upraviť 2. odsek: 

Na všetkých turnajoch, okrem kategórie detí, je usporiadateľ povinný vypísať 

štvorhru, ktorá sa odohrá v prípade, že sa prihlásia minimálne 6 párov 2 páry. 

 

Článok 47 

Upraviť poslednú vetu: 

Turnaje sa organizujú formou hlavných súťaží, ktorým (v prípade potreby) predchádza 

kvalifikácia. Hlavná súťaž turnaja musí byť v termínovej listine vypísaná minimálne 

pre nasledovný počet účastníkov: 



Slovenský tenisový zväz - 2022/VV1026/018, strana 2 

 

 

 

trieda dvojhra Štvorhra 

Trieda A 32 16 dvojíc 

Trieda B 24 12 dvojíc 

Trieda C 16 8 dvojíc 

Trieda D 8 6 dvojíc 4 dvojice 

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

najmenej 8 vo dvojhre alebo najmenej 6 dvojíc 2 dvojice vo štvorhre. 

 

Článok 50 

Upraviť 3. a 4. odsek: 

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

alebo usporiadateľ zverejniť najneskôr 7 dní pred začiatkom turnaja a voľné karty je 

povinný STZ zverejniť (trieda A a B) najneskôr 7 dní a usporiadateľ najneskôr 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. 

Usporiadateľ môže požadovať na zabezpečenie ubytovania skorší termín žiadosti o 

zabezpečenie ubytovania.  

 

Článok 51 

Upraviť: 

Na turnaje triedy A a B všetkých tried (A, B, C a D) urobí výber účastníkov STZ, na 

turnaje tried C a D urobí výber usporiadateľ. Po zverejnení akceptácie, pri dodržaní 

ustanovení tohto SP je usporiadateľ povinný denne akceptáciu aktualizovať a 24 hod. 

pred začiatkom turnaja rozhoduje aj o voľných kartách STZ. Pri tvorbe akceptácie 

majú prednosť hráči prihlásení v termíne, pričom treba vyradiť hráčov so zákazom 

štartu počas turnaja a dodržať nasledujúce pravidlá: 

Pri turnajoch s kvalifikáciou: 

- 50 % hráčov priamo do hlavnej súťaže podľa oficiálneho rebríčka, 

- 25 % hráčov z kvalifikácie, 

- 25 % voľné karty usporiadateľa, 

pričom voľnými kartami disponuje: 

- trieda A a B: polovicou STZ, polovicou usporiadateľ, 

- trieda C a D: všetkými usporiadateľ. 

Pri turnajoch bez kvalifikácie: 

- 75 % hráčov priamo podľa oficiálneho rebríčka, 

- 25 % voľné karty usporiadateľa. 
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Disponovanie voľnými kartami je rovnaké ako na turnajoch s kvalifikáciou. V 

kategórii mladšieho žiactva pri výbere hráčov priamo do hlavnej súťaže je rozhodujúci 

oficiálny rebríček, následne predbežný rebríček a ako posledný žreb. 

Výber a nasadzovanie hráčov európskej únie sa uskutoční na základe rovnosti 

rebríčkového postavenia hráčov na národných rebríčkoch, t.j. umiestnenie hráčov na 

rovnakých miestach v rôznych národných rebríčkoch sa považuje za rovnocenné. 

Predpokladom je, že cudzí štátny príslušník (EU) pri registrácii na novú sezónu doloží 

potvrdenie o svojom aktuálnom národnom rebríčku na STZ. 

Počet cudzích štátnych príslušníkov v turnajoch triedy A môže byť maximálne 50 % 

z priamo zaradených hráčov do hlavnej súťaže, a na turnajoch tried B, C a D max. 25 

%. 

 

Článok 53a  

Doplniť článok: 

Hráč, ktorý sa odhlásil po vyžrebovaní alebo sa nedostavil na turnaj  bez 

odhlásenia (netýka sa turnajov detí), je povinný usporiadateľovi uhradiť 

požadovanú výšku vkladu do súťaže stanovenú rozpisom turnaja. V prípade, ak 

hráč uvedenú povinnosť nesplní ani v lehote 10 dní, oznámi usporiadateľ túto 

skutočnosť na STZ. Tomuto hráčovi nebude započítavaná a klasifikovaná žiadna 

súťaž, na ktorej sa zúčastnil od termínu začiatku turnaja, na ktorom sa 

nezúčastnil, až do splnenia uvedenej povinnosti.  

 

Článok 66 

Doplniť do 4. odseku: 

Na turnajoch triedy A a B 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  

 

Článok 67 

Doplniť: 

Na všetkých súťažiach je usporiadateľ povinný spracovať 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 



Slovenský tenisový zväz - 2022/VV1026/018, strana 4 

 

 

 

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 a B po ukončení hracieho dňa aj na webovej stránke usporiadateľa) 

spolu s výsledkami jednotlivých disciplín. 

 

Článok 69 

Doplniť: 

Základné povinnosti usporiadateľov turnajov jednotlivých tried stanovuje príloha č. 6 

SPT. K základným povinnostiam hráča patrí byť k dispozícii organizačnému výboru 

počas turnaja, a na výzvu vrchného rozhodcu prevziať funkciu hlavného rozhodcu 

(viď čl. 30) a po skončení svojho zápasu upraviť dvorec. Ak sa hrá súťaž bez 

hlavných rozhodcov (viď čl. 31), hráči sú povinní riadiť sa „Zásadami pre hru bez 

hlavných rozhodcov“ - viď príloha č. 4. 

 

Článok 72 

Škrtnúť predposledný odsek: 

Na majstrovstvách republiky je usporiadateľ povinný informovať oznamovacie 

prostriedky prostredníctvom TA SR a SITA o záverečných výsledkoch. 

 

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, napomenutie, 

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, a  15 a 16 disciplinárneho poriadku. 

Udelené trestné body sa evidujú priebežne, pričom ich platnosť je 12 mesiacov 

(rozhodujúci je dátum začiatku turnaja) a pri dosiahnutí 10 13 trestných bodov sa 

hráčovi uloží trest zastavenia činnosti na 4 týždne (nezahŕňajúcich mesiace október 

a november).  

Zastavenie činnosti sa nevzťahuje na medzinárodné podujatia, ale do slovenského 

rebríčka sa budú započítavať body len z turnajov, ktoré sa uskutočnili až po 4 

týždňoch odo dňa zastavenia činnosti.    

Začiatok zastavenia činnosti je 2 týždne od rozhodnutia o previnení. 

Hráč sa môže, odvolať proti udeleniu trestných bodov, v zmysle čl. 155 a 157 SP. 

Prípadný štart v súťažiach v období zastavenia činnosti sa podľa čl. 28 SP bude 

posudzovať ako neoprávnený štart so všetkými dôsledkami (DP čl. 33, bod 6). 
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Evidenciu trestných bodov a zoznam hráčov, ktorí majú zastavenú činnosť STZ 

zverejní na svojej internetovej stránke. 

 

Článok 83 

Škrtnúť v 2. odseku: 

Ak osoba vykonávajúca funkciu kapitána nemá v čase stretnutia platnú rozhodcovskú 

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. 

 

Článok 91 

Upraviť: 

V súťažiach družstiev detí, mládeže a dospelých môžu v stretnutí nastúpiť maximálne 

dvaja hosťujúci hráči. 

V súťažiach družstiev dospelých a seniorov môže v stretnutí nastúpiť len jeden cudzí 

štátny príslušník spĺňajúci kritériá čl. 18 Registračného poriadku. Počet hráčov podľa 

čl. 17 Registračného poriadku je neobmedzený. 

V súťažiach družstiev detí a mládeže môžu v stretnutí nastúpiť maximálne dvaja 

hosťujúci hráči alebo len jeden cudzí štátny príslušník spĺňajúci kritériá čl. 18 

Registračného poriadku a maximálne jeden hosťujúci hráč.  

V súťažiach družstiev dospelých môžu v stretnutí nastúpiť maximálne dvaja 

hosťujúci hráči a len jeden cudzí štátny príslušník spĺňajúci kritériá čl. 18 

Registračného poriadku. 

V súťažiach družstiev seniorov môžu v stretnutí nastúpiť hosťujúci hráči bez 

obmedzenia a len jeden cudzí štátny príslušník spĺňajúci kritériá čl. 18 

Registračného poriadku. 

Počet hráčov podľa čl. 17 Registračného poriadku je neobmedzený. 

V súťažiach družstiev mládeže môžu v stretnutí nastúpiť len cudzí štátni príslušníci, 

spĺňajúci kritériá čl. 17 Registračného poriadku. 

 

Článok 92 

Vyškrtnúť druhú zarážku: 

- po zverejnení súpisiek nie je možné škrtať hráčov zo základnej zostavy, 
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Článok 109 

Upraviť: 

V zostave na dvojhry musí kapitán družstva dodržať poradie hráčov podľa súpisky. 

Zostavu štvorhier a ich poradie určí kapitán družstva podľa vlastnej úvahy, bez ohľadu 

na poradie hráčov na súpiske. V zostave môžu byť uvedení len hráči, ktorí sú v čase 

ich prihlásenia prítomní. Ak má kapitán v čase hlásenia zostavy na dvojhry či štvorhry 

k dispozícii menej hráčov, ako je základná zostava, zaradí prítomných hráčov na 

najvyššie miesta zostavy a zostávajúce miesta prečiarkne. Body z takto neobsadených 

zápasov získava súper bez boja. Nenastúpenie družstva v kompletnej zostave rieši 

riadiaci orgán súťaže v rozpise súťaže poriadkovou pokutou od 4 € do 34 € (DP čl. 34, 

bod 10) za každý neodohraný zápas, v závislosti od úrovne súťaže. Nahlásenú zostavu 

nie je možné v žiadnom prípade meniť. Na stretnutie môže družstvo nastúpiť, ak je, sú 

v čase hlásenia zostavy na úvodné zápasy pred začiatkom stretnutia, prítomných 

minimálne toľko členov družstva, aby mohli družstvu zabezpečiť víťazstvo ( 

prítomní: 

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

- min. 2 hráči pri 4, 3 resp. 2 dvojhrách a 1 štvorhre). 

 

Článok 123 

Upraviť: 

Za vyhotovenie riadneho zápisu o stretnutí zodpovedá vrchný rozhodca. Ak stretnutie 

riadia spoločne kapitáni oboch družstiev, zodpovedá za vyhotovenie zápisu kapitán 

usporiadajúceho družstva a kapitán hostí svojím vyjadrením v zápise potvrdí resp. 

doplní správnosť uvedených údajov.. Neúplné vyplnenie zápisu môže riadiaci zväzový 

orgán penalizovať peňažitou pokutou až do výšky vo výške 17,- € (DP čl. 34, bod 13), 

pričom pri zamlčaní závažných resp. uvádzaní nepravdivých údajov môže riadiaci 

orgán penalizovať obe družstvá až do výšky vo výške 166 €, opakovane až do výšky 

vo výške 332 € (DP čl. 34, bod 3). Podľa závažnosti priestupkov môže začať 

disciplinárne konanie. 
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Príloha č. 6 

Článok 3 

Upraviť: 

Rozdelenie turnajov do tried sa vykonáva na základe nasledujúcich kritérií: 

1. Výber účastníkov; 

2. Minimálna výška výhier; 

3. Maximálna výška vkladov; 

4. Kvalifikácia vrchného rozhodcu; 

5. Zásady obsadenia zápasov hlavnými rozhodcami; 

65. Zabezpečenie účastníkov; 

7. Zaistenie úpravy dvorcov; 

86. Zásady na použitie lôpt. 

 

Článok 5 

Upraviť poslednú vetu: 

Na všetkých turnajoch, okrem kategórie detí, je usporiadateľ povinný vypísať 

štvorhru, ktorá sa odohrá v prípade, ak sa prihlásia minimálne 6 párov 2 páry. 

 

Článok 7 

Upraviť: 

Kritérium č. 3 (maximálna výška vkladov) je pre každú konkrétnu triedu záväzné.  

Pri kritériáchi č. 6 a 7 môže usporiadateľ splniť aj podmienku ktorejkoľvek z vyšších 

tried, avšak minimálne podmienky triedy, do ktorej bol zaradený. 
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Príloha č. 6 – tabuľka  

T

R

I

E

D

A 

1 2 3 4 5 6 76 

sc
h

v
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 11 € 

 

Zima: 

13 16 € 

Leto: 

10 13 € 

 

Zima: 

15 19 € 

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

io
n

á
ln

e 
te

n
is

o
v

é 

  
zv

ä
zy

 

minimálne 1/4 

z vkladov  

podľa 3 

Leto:  

11 14 € 

 

Zima: 

17 21 € 

 

Leto: 

15 19 € 

 

Zima: 

20 25 € 

 

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 16 € 

 

Zima: 

20 25 € 

 

Leto:  

20 25 € 

 

Zima: 

25 31 € 

 

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 21 € 

 

Zima: 

24 30 € 

 

Leto: 

25 31 € 

 

Zima: 

30 38 € 

 

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 

 
Článok 18 

Upraviť 1. odsek: 

Za akciu sa započíta každá súťaž s počtom účastníkov najmenej 8 vo dvojhre alebo 

najmenej 6 dvojíc 2 dvojice vo štvorhre. 

 

Registračný poriadok 

 
Článok 34 

Upraviť poplatok za test: 

- poplatok za test rozhodcu (rozhodca, tréner) 5,- € 

- poplatok za test trénera 30,- € 

 

Prestupový poriadok 
 

Článok 6 

Doplniť: 

Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný 

(rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskoršie posledný deň prestupového 

obdobia, t. j. 5. novembra. Akceptuje sa aj elektronické doručenie naskenovaného 

prestupového lístku. 

Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu (pred alebo po termíne), sa 

odmietne. 

 

Článok 14 

Doplniť: 

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

odovzdať osobne na STZ v termíne od 15. januára do 20. februára príslušného 

kalendárneho roka. Akceptuje sa aj elektronické doručenie naskenovaného tlačiva. 

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

Článok 19 

Doplniť: 

Po odpykaní najmenej polovice trestu zastavenia činnosti a zákazu výkonu funkcie, 

možno zostatok trestu odpustiť (s výnimkou závažných disciplinárnych previnení 

podľa čl. 38, bodov A a B tohto DP a s výnimkou zastavenia činnosti v zmysle čl. 73 

SP). O odpustení rozhoduje disciplinárny orgán, ktorý o treste rozhodol s konečnou 

platnosťou, a to na základe písomnej žiadosti potrestaného. 

 

 

Článok 31 

Upraviť bod 2. 

2. Trestné body, peňažná pokuta  

Udelené trestné body v zmysle článku 33, bod 6, 8, 9 a 13 – 11 a 15 - 16 DP sa 

evidujú priebežne, pričom ich platnosť je 12 mesiacov (rozhodujúci je dátum 

začiatku turnaja) a pri dosiahnutí 10 13 trestných bodov sa hráčovi uloží trest 

zastavenia činnosti na 4 týždne (nezahŕňajúcich mesiace október a november). 

Nezaplatenie pokuty znamená zastavenie činnosti na 8 týždňov (nezahŕňajúcich 

mesiace október a november) 

 

Článok 33 

Upraviť body 8. a 15., pridať bod 16.: 

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

po vyžrebovaní a Skrečovanie zápasu vrchným rozhodcom. 

Výška trestu:  - 3 trestné body 6 trestných bodov  

 

15. Strata bodu alebo hry počas zápasu udelená rozhodcom (kódex správania 3.1). 

Výška trestu - 1 trestný bod 2 trestné body 

 

16. Napomenutie počas zápasu udelené rozhodcom (kódex správania 3.1). 

Výška trestu - 1 trestný bod 
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Článok 34 

Upraviť body 5., 8. – 10.: 

5. Ak osoba vykonávajúca funkciu kapitána nemá rozhodcovskú kvalifikáciu 

alebo poverenie STZ na výkon funkcie kapitána (čl.83 SP). 

Výška trestu - celoslovenské súťaže: - peňažná pokuta od 7,- € do 17,- € 

Výška trestu - regionálne súťaže: - peňažná pokuta 7,- €. 

 

8. Nenastúpenie družstva na stretnutie (čl.101 SP). 

Výška trestu – celoslov. súťaže: - 1. krát - peňažná pokuta od 34,- € do 332,- € 

  - 2. krát - peňažná pokuta od 67,- € do 664,- € 

a vylúčenie družstva zo súťaže, v budúcom roku preradenie 

o 2 stupne nižšie  

 

Výška trestu – region. súťaže: - 1. krát - peňažná pokuta 34,- € 

- 2. krát - peňažná pokuta 67,- € 

a vylúčenie družstva zo súťaže, v budúcom roku 

preradenie o 2 stupne nižšie  

Konkrétna suma sa musí určiť v rozpise súťaže na daný rok. 

9. Odstúpenie družstva zo súťaže po vyžrebovaní (čl.101 SP). 

Výška trestu celos. súťaže: - peňažná pokuta od 67,- € do 664,- €, 

prípadne vylúčenie družstva zo súťaže, v budúcom roku 

preradenie o 2 stupne nižšie 

Výška trestu region. súťaže: - peňažná pokuta 34,- € za každé 

neodohrané stretnutie, v budúcom roku preradenie o 2 

stupne nižšie 

Konkrétna suma a prípadný ďalší trest sa musia stanoviť v rozpise súťaže na 

daný rok. 

10. Nenastúpenie družstva na stretnutie v kompletnej zostave (čl.109 SP). 

Výška trestu celosl. súťaže: - peňažná pokuta od 4,- € do 34,- € za každý 

neodohraný zápas. 

Výška trestu region. súťaže: - peňažná pokuta 4,- € za každý 

neodohraný zápas. 

 

Konkrétnu sumu treba určiť v rozpise súťaže na daný rok. 

 

 

 



Slovenský tenisový zväz - 2022/VV1026/018, strana 12 

 

 

 

Predpis pre súťaže detí 
 

Článok 14 

Upraviť: 

Vklady prihlásených hráčov na turnaje detí sú maximálne 8,- 10,- EUR pri letných 

turnajoch a 12,- 15,- EUR pri halových turnajoch. Vklady neprihlásených hráčov sú 

o 5,- EUR vyššie. Usporiadatelia sú povinní rozdeliť na ceny minimálne 1/4 

vybraných vkladov. Úpravu dvorcov po hre zabezpečujú účastníci. 

 

Predpis pre súťaže seniorov 
 

Článok 12 

Upraviť: 

Hráči sa do súťaží jednotlivcov prihlasujú cez systém zasportujsiopen.sk. Okrem 

súťaží žrebovaných vopred Uusporiadateľ môže prijať do súťaže aj neprihlásených 

hráčov, môže však požadovať zvýšený vklad o 5,- € (od hráčov do 60 rokov) a o 2,- € 

(od hráčov nad 60 rokov). V súťaži môžu štartovať hráči, ktorí sa prihlásia na mieste 

súťaže do ukončenia prezentácie, ktorej čas je uvedený v oficiálnej termínovej listine 

STZ na daný rok. Pri prezentácii sa hráč preukáže dokladom totožnosti (napr. 

občiansky preukaz) a zaplatí vklad do súťaže. Usporiadateľ skontroluje a zapíše do 

podkladov z turnaja dátum narodenia hráča. 

 

Článok 15 

Upraviť: 

Maximálna výška vkladov na turnajoch: 

 
Turnaje triedy A 

a halové turnaje 

Letné 

turnaje triedy B 

Všetky kategórie 35+ - 55+ 12,- 15 € 8,- 10 € 

Kategórie 60+ - 85+ 12,- € 8,- € 

 

Článok 22 

Doplniť: 

Stretnutia družstiev mužov sa v kategóriách 35+ a 45+ hrajú minimálne na dvoch 

dvorcoch. Ak nedôjde medzi kapitánmi družstiev k inej dohode, poradie zápasov 

v stretnutí je: dvojhra 4. hráčov, 3. hráčov, 2. hráčov, 1. hráčov, 1. štvorhra, 2. 

štvorhra. 
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Predpis pre plážový tenis 
 

Článok 13 

Upraviť tabuľku: 

Maximálna výška vkladov na turnajoch: 

 Turnaje triedy A, B Turnaje triedy B 

Mládež 5,- 10 € 3,-  

Dospelí 15,- 20 € 10,-  

 


