
 
 
 

 
Vec: Príprava sezóny 2016 
 
1/ Valné zhromaždenie BTZ 

Valné zhromaždenie BTZ sa uskutoční  31.3.2016 (štvrtok) o17,00 hod. v zasadacej sále 
NTC Príkopova 6, Bratislava a bude spojené so žrebovaním súťaže družstiev mládeže a dospelých.  
  
2/ Prihlášky a súpisky na M BR 2016 v súťaži družstiev (vrátane seniorov) 
Žiadame Vás o zaslanie prihlášok a súpisiek na majstrovstvá Bratislavského regiónu družstiev (M BR).  
V článku 78 Súťažného poriadku sa okrem iného uvádza: 
Klub prihlasuje svoje družstvo do súťaže do 15.2. Tento klub musí: 

- byť majiteľom klubovej registrácie na bežný rok,  
- podať včas prihlášku a uhradiť vypísaný vklad.  
Riadiaci zväzový orgán pre súťaž družstiev vypísal vklad 10,-Euro za každé družstvo prihlásené 

včas do súťaže. Seniori 55+, seniori 65+, a deti do 8. rokov majú vklad 5,-€. Za družstvo prihlásené 
po termíne sa platí vklad 25,-Euro. Tento vklad musí byť uhradený do žrebovania družstiev u mládeže 
a dospelých do 31.3.2016, u seniorov do 6.4.2016 a deti do 7.4.2016.   

Poplatok uhraďte na účet Bratislavského tenisového zväzu, číslo účtu: 0011485920/0900. Do 
správy pre prijímateľa uveďte názov klubu a ako variabilný symbol dajte evidenčné číslo klubu 
pridelené STZ.  

Každý klub spracuje súpisky svojich družstiev do konca marca 2016 cez systém eTenis. Všetci 
hráči uvedení na súpiske, musia mať v čase spracovania súpisky, t.j. k dátumu posledného možného 
termínu odovzdania súpisky a pri každom nastúpení v stretnutiach, platnú registráciu príp. schválené 
hosťovanie do príslušného klubu. Hráčov na súpiske môže byť maximálne 12.  
            Prihláška družstiev, ktoré štartujú v najvyšších regionálnych súťažiach sa chápe súčasne ako 
prihláška do finálového turnaja majstrovstiev SR družstiev príslušnej kategórie, ak si družstvo postup 
vybojuje.   
            Vedúci družstva u mládeže a dospelých musí mať bezpodmienečne minimálne kvalifikáciu 
rozhodcu predpísanú pre vedúcich družstiev. Na súpisky treba uviesť úplné adresy vedúcich družstiev 
(aj PSČ), elektronickú poštu, telefónne čísla do zamestnania a do bytu a mobil.   

Na základe čl. 103 Súťažného poriadku VV BTZ určil tento počet stretnutí v jednotlivých 
triedach a vekových kategóriách: 

Deti do 8. rokov  2 dv. + 1 štv. 
Deti A do 10 rokov 3 dv. + 1 štv. 
Deti B do 10 rokov  3 dv. + 1 štv. 

    1. trieda M-BR  2. trieda M-BR   
mladší žiaci:  4 dv. + 2 štv.  3 dv. + 1 štv.    
starší žiaci:  5 dv. + 2 štv.  4 dv. + 2 štv. 
dorastenci:  5 dv. + 2 štv.  4 dv. + 2 štv. 
mladšie žiačky:  4 dv. + 2 štv.  3 dv. + 1 štv. 
staršie žiačky:  5 dv. + 2 štv.  3 dv. + 1 štv. 
dorastenky  5 dv. + 2 štv.  3 dv. + 1 štv. 
muži   5 dv. + 2 štv.  5 dv. + 2 štv. 

 Ženy   5 dv. + 2 štv.  3 dv. + 1 štv. 
Seniori   muži  35+ a 45+  4 dv. + 1 štv. 

muži 55+, 65+ a ženy 35+  2 dv. + 1 štv. 
  
Termín zaslania:  prihlášok družstiev do 15.2.2016    (Súť. poriadok čl. 78) 
   súpisiek do konca marca 2016    (Súť poriadok čl. 86) 

Bratislavský tenisový zväz  
Príkopova 6, 831 03 Bratislava 
Tel./fax: 02/49209876 
 



V 1. triede mládeže môže štartovať maximálne 6 družstiev 
Súťaž družstiev mládeže a dospelých začíname 1.kolo 23.4.2016  !!!  
 
3/ Žrebovanie súťaží družstiev  žiakov a dorastu M- BR  

Žrebovanie súťaží žiackych a dorasteneckých družstiev sa uskutoční v Bratislave dňa 
31.3.2016 (štvrtok) o 17,00 hod. v budove NTC Príkopova 6, Bratislava. 
Vyžrebované budú iba tie družstvá za ktoré bude uhradený vklad do súťaže družstiev . Účasť vedúcich 
družstiev, resp. zástupcov TK, TO na žrebovaní je nutná. Pri žrebovaní sa bude rozhodovať aj 
o ďalších podstatných predpokladoch pre súťaž. V mládežníckych kategóriách v prvej triede bude 
maximálny počet šesť družstiev.  
 
4/ Žrebovanie súťaží družstiev dospelých – muži M- BR 
Žrebovanie súťaží družstiev dospelých – muži sa uskutoční v Bratislave dňa 31.3.2016  (štvrtok) o 
19,00 hod. v budove NTC Príkopova 6, Bratislava. 
Vyžrebované budú iba tie družstvá za ktoré bude uhradený vklad do súťaže družstiev. Účasť vedúcich 
družstiev, resp. zástupcov TK, TO na žrebovaní je nutná.  
 
5/ Žrebovanie súťaží družstiev  deti do 8. rokov a deti do 10. rokov M- BR  

Žrebovanie súťaží družstiev deti sa uskutoční v Bratislave dňa 7.4.2016 (štvrtok) o 17,00 hod. 
v budove NTC Príkopova 6, Bratislava. 
Vyžrebované budú iba tie družstvá za ktoré bude uhradený vklad do súťaže družstiev . Účasť vedúcich 
družstiev, resp. zástupcov TK, TO na žrebovaní je nutná. Pri žrebovaní sa bude rozhodovať aj 
o ďalších podstatných predpokladoch pre súťaž.  
 
6/ Žrebovanie súťaží seniorských družstiev M- BR 
Žrebovanie súťaží seniorských družstiev sa uskutoční v Bratislave dňa 6.4.2016 (streda) o17,00 hod. 
v budove NTC Príkopova 6, Bratislava. 
Vyžrebované budú iba tie družstvá za ktoré bude uhradený vklad do súťaže družstiev. Účasť vedúcich 
družstiev, resp. zástupcov TK, TO na žrebovaní je nutná.  
 
7/ Majstrovstvá regiónu jednotlivcov a nominácia na majstrovstvá Slovenskej republiky. 
Majstrovstvá regiónu jednotlivcov sa hrajú ako kvalifikácia majstrovstiev Slovenskej republiky 
jednotlivcov. Hráči, ktorí chcú štartovať za región na M SR si musia svoj postup vybojovať. Výnimkou 
sú iba talentovaní hráči, ktorí sa dostávajú do priamej nominácie STZ, ale len vtedy, ak ich neúčasť na 
majstrovstvách regiónu ospravedlní STZ z reprezentačných dôvodov. Podrobnosti budú zverejnené 
v rozpise majstrovstiev regiónu.  
  
8/ Školenie rozhodcov  špecialista – vedúci družstva.  
Bratislavský tenisový zväz organizuje školenie rozhodcov špecialista - vedúci družstva dňa 20.4.2016 
(streda) o 16,00 hod. v budove NTC Príkopova 6, Bratislava.  Školenie trvá 6 hodín a poplatok je 10,- 
Euro pre tých ktorí sa prihlásia v termíne. Pre tých, ktorý sa prihlásia po termíne a ďalej i bez 
prihlásenia je poplatok 20,-Euro.  
Pre rozhodcov s licenciou C bude organizovaný seminár v rámci STZ.   
Termín zaslania prihlášok na školenie rozhodcov - vedúcich družstiev  do 15.4.2016.  
 
9/ Školenie trénerov základnej triedy 
Bratislavský tenisový zväz nebude v roku 2016 organizovať školenie trénerov. Toto organizuje v roku 
2016 Západoslovenský tenisový zväz.  
 
 
S pozdravom 
 
  
        Ing. Pavel P o l á k 
         predseda  BTZ  
 
 
Bratislava 23.11.2015 


