
     V Y P I S U J E 
 
 

MAJSTROVSTVÁ  BRATISLAVSKÉHO  REGIÓNU 
ZMIEŠANÝCH DRUŽSTIEV  DETÍ  

PRE  ROK  2018 
 
 
1. Riadenie súťaže: súťaž riadi BTZ 
 
2. Kategórie a štruktúra súťaží:     
    - deti do 8 rokov (deti narodené v roku 2010 a mladšie)    
    - deti do 10 rokov (deti narodené v roku 2008 a mladšie)   
 
3. Zloženie družstiev: 
   Deti do 8. rokov    4 dvojhry  + 2 štvorhry .              
      Deti do 10. rokov   4 dvojhry  + 2 štvorhry   
 
4. Časový rozvrh a vyžrebovanie súťaží: 
     Súťaže prebiehajú 
     ☆ deti do 8. rokov          - vždy v sobotu   od 28. apríla do 30. júna 2018 
     ☆ deti do 10. rokov       - vždy v sobotu  od 28. apríla do  30. júna 2018 
   Náhradné termíny sú vždy v nasledujúcu nedeľu 
Konkrétny časový rozpis súťaží je určený v systéme eTenis pre súťaž družstiev a v prílohe - Termínová listina 
majstrovstiev.  
Hrá sa na základe vyžrebovania zo dňa 22.marca 2018 podľa upravených Bergerových tabuliek.   
 
5. Systém súťaže:                 
a/ deti do 8. rokov:  
prihlásených 10 družstiev.  

hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B  (podľa vyžrebovania zo dňa 22.marca 2018) 
s uplatnením princípu  reciprocity  pre rok 2019.  V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále A1-B1, A2-
B2, A3-B3, A4-B4, A5-B5. Toto sa hrá na dvorcoch skupiny A.  

 
b/ deti „A“ do 10 rokov  
prihlásených   12 družstiev 

hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B (podľa vyžrebovania zo dňa 22. marca 2018) 
s uplatnením  princípu  reciprocity  pre rok 2019. V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále o prvé až 
tretie miesto A1-B1, A2-B2. A3-B3, A4-B4, A5-B5, A6-B6.   Toto sa hrá na dvorcoch skupiny A.   

 
c/ deti „B“ do 10 rokov  
prihlásených 8 družstiev 

hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B  (podľa vyžrebovania zo dňa 22.marca 2018) 
s uplatnením princípu  reciprocity  pre rok 2019.  V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále A1-B1, A2-
B2, A3-B3, A4-B4.  Toto sa hrá na dvorcoch skupiny A.  
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d/ deti „C“ do 10 rokov  
prihlásených  6 
hrá sa jednokolovým  systémom v jednej skupine  (podľa vyžrebovania zo dňa 22. marca 2018 ) s uplatnením  
princípu  reciprocity  pre rok 2019 
 
 
6. Poriadateľ a miesto stretnutí:    
 Usporiadateľom stretnutí základnej časti súťaže sú tenisové oddiely uvedené na 1.mieste podľa žrebovania 

(viď príloha). Usporiadajúci klub je povinný informovať minimálne tri pracovné dni pred stretnutím súpera 
o mieste, termíne a začiatku stretnutia, resp. sa s ním dohodnúť o týchto podmienkach a mať k dispozícii 
min. dva tenisové dvorce počas trvania celého stretnutia.  

 
7.  Spôsob hry a poradie zápasov v stretnutí: 
hrá sa podľa SPT, platných pravidiel tenisu a tohto rozpisu: 

a) Uplatňuje sa pravidlo No-Let.  Hrá sa na jeden set vo dvojhre i štvorhre.  Za stavu 6:6 v sete sa hrá 
tajbrejk (rozhodujúca hra). Vo štvorhre sa hrá systémom bez výhod (No-Ad).  
Deti do 8. rokov hrajú skrátený set od stavu 2:2 do 6 

 b) Dvorec  musí spĺňať podmienky Súťažného poriadku článok 22, 23 a 78. Domáce družstvo zabezpečí na 
stretnutie dvorce i sociálne zariadenie a to šatňa, toaleta a sprcha. 

 Ak nedôjde medzi kapitánmi družstiev k inej dohode, hrajú sa jednotlivé zápasy každého stretnutia v tomto 
poradí:  
Do 8.rokov:   dvojhra štvrtých, tretích, druhých a prvých hráčov, štvorhry. 
Do 10 rokov: dvojhra štvrtých, tretích, druhých a prvých hráčov, štvorhry  
   

 
8.  Začiatky stretnutí:  

Stretnutia sa musia uskutočniť v termíne stanovenom v rozpise. Stretnutia sú jednodňové so začiatkom 
v sobotu ráno o 9:00 hod.. Začiatky stretnutí môžu byť posunuté po vzájomnej dohode kapitánov družstiev, 
za dodržania Súťažného poriadku. . Pri väčšom počte stretnutí na rovnakých dvorcoch v rovnaký deň sa 
začína najskôr stretnutie najvyššej súťaže a postupne stretnutia nižších súťaží. Ak sa jedná o rovnakú úroveň 
súťaže, v tom prípade má prednosť vyššia veková kategória. Družstvá sú povinné na stretnutie nastúpiť 10 
minút pred začiatkom stretnutia. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok rozhodnú 
o náhradnom termíne stretnutia kapitáni družstiev na mieste a v termíne konania stretnutia. Súčasne aj napíšu 
a následne odošlú na BTZ zápis o neodohraní stretnutia a uvedú dôvody. Ďalšie možnosti zmeny rozpisom 
stanovených termínov upresňuje článok 100 Súťažného poriadku.  

 
9. Štartovné:  10,- €uro za každé družstvo vo vekovej kategórii deti do 10.rokov, a  5,- €uro za každé družstvo          
vo vekovej kategórii do 8 rokov.    
 
10. Lopty:  

Usporiadajúci oddiel je povinný zabezpečiť na stretnutie predpísané lopty:  
 
- pre deti do 8.rokov – Dunlop Stage 2 (mäkká lopta – o 50% pomalšia – oranžová)  
 
- pre deti do 10 rokov – Dunlop Stage 1 (mäkká lopta – o 25% pomalšia – zelená)  
 

11.  Námietky:  
 Kluby ich môžu podávať v súlade s príslušnými ustanoveniami SPT.  

Námietky podľa čl. 147 sa musia doložiť peňažným poplatkom vo výške 10 € , odvolania podľa čl. 149 
poplatkom vo výške 20 €  a odvolania podľa čl. 150 poplatkom vo výške 40 € .   
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12.  Zápis o stretnutí:  
a, Vyhotoví sa v dvoch exemplároch 
b, kapitán domáceho družstva je povinný uviesť v zápise v časti vyjadrenie kapitána čas ukončenia 

stretnutia, typ lôpt, ktorými sa hralo a či boli označené logom STZ, ako aj menovité poradie všetkých 
účastníkov na fotografii vyhotovenej v zmysle bodu 12/d. 

    kapitán hostí svojím vyjadrením v zápise potvrdí resp. doplní správnosť uvedených údajov. 
c, do zápisu stretnutia sa zapíšu hráči len ak boli nahlásené zostavy (podľa čl. 108 SP sa zostavy hlásia len    

v prípade, že poveternostné podmienky nebránia zahájeniu stretnutia  
d, domáce družstvo spracuje zápis cez systém eTenis do 24 hodín. Povinnou súčasťou zápisu musí byť aj 

spoločná fotografia oboch tímov (vrátane kapitánov) s jasne rozoznateľnými tvárami a pozadím 
dvorca, na ktorom sa stretnutie odohralo. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok udelenie 
sankcii v zmysle SP (skrečovanie hráča, resp. kontumačná prehra oboch družstiev).  

e, Takto spracovaný zápis netreba zasielať už na riadiaci orgán poštou.  
f, domáce družstvo nemusí originál a fotodokumentáciu  zasielať riadiacemu orgánu poštou, ale je povinné 

ho archivovať (minimálne do ukončenia aktuálnej sezóny) a v prípade vznesenia námietok na 
vyžiadanie riadiaceho orgánu dodatočne doložiť  

        g , všetky previnenia musia byť uvedené v zápise o stretnutí.  
 
   

13. Rozhodcovia: 
Vo všetkých stretnutiach vykonávajú funkciu vrchných rozhodcov vedúci družstiev - kapitáni (vedúci 
družstiev). Títo musia mať rozhodcovskú kvalifikáciu alebo minimálne oprávnenie BTZ na výkon funkcie 
kapitána. Vedúci družstiev – kapitáni môžu vstupovať na dvorce pred začiatkom  stretnutí, alebo ak musia 
vstúpiť (resp.  odísť) na dvorec v priebehu hry, potom spravidla pri nepárnom počte gemov keď je striedanie 
strán. 
 

14. Poriadkové pokuty: 
            sa udeľujú v súlade s jednotlivými ustanoveniami SPT, osobitne: 
 §  200,- €  za odstúpenie družstva v priebehu súťaže (po vyžrebovaní) 
 §  150,- € za nenastúpenie družstva na stretnutie (čl. 101 SP) 
 §    35,- €  za nedodržanie povinnosti usporiadateľa dať k dispozícii min. 2 tenisové dvorce 
 §    20,- €  za nepredloženie súpisky kapitánovi družstva súperov 
 §    20,- €  za každú dvojhru kde neboli dané predpísané lopty 
  §    2, -  €  za každé voľné miesto v zostave stretnutia (chýbajúci hráč) 
 §    20,- €  za neskoro alebo neúplne spracovanú súpisku, či zápis o stretnutí 
 §    10,- €  za neoprávnený štart hráča  
 §    10,- € za každé stretnutie ak vedúci družstva nemal rozhodcovskú kvalifikáciu 
       Všetky previnenia musia byť uvedené v zápise o stretnutí.  
 
Súťaže prebiehajú v súlade s pravidlami tenisu a súťažného poriadku schváleného Radou STZ dňa  1.4.2017  
a tohto rozpisu  schváleného  na rokovaní VV BTZ dňa  5. 3. 2018.       
 
Ing. Pavel  P o l á k  v.r.     Doc. Ing. Michal Nemec           
predseda BTZ        sekretár BTZ     
                 
Bratislava dňa 13.3.2018 


