
     V Y P I S U J E 
 
 

MAJSTROVSTVÁ  BRATISLAVSKÉHO  REGIÓNU 
DRUŽSTIEV  MLÁDEŽE 

PRE  ROK  2018 
 
1. Riadenie súťaže: súťaž riadi BTZ 
2. Kategórie a štruktúra súťaží:     
    mladší žiaci     - I. tr., II. tr.           mladšie žiačky      - I. tr., II. tr.    
    starší žiaci   - I. tr., II. tr.     staršie žiačky        - I. tr., II. tr.   
    dorastenci   - I. tr., II. tr.             dorastenky     - I. tr., II.tr.   
 
3. Zloženie družstiev: 
      I. trieda   II. trieda. 
     mladší žiaci                      5 dv. + 2 štv.           4 dv. + 1 štv. 
     starší žiaci             5 dv. + 2 štv.                          4 dv. + 2 štv.  
     dorastenci             5 dv. + 2 štv.           4 dv. + 2 štv. 
     mladšie žiačky            5 dv. + 2 štv.           4 dv. + 1 štv. 
     staršie žiačky            5 dv. + 2 štv.           4 dv. + 1 štv.  
     dorastenky             5 dv. + 2 štv.           4 dv. + 1 štv.  
 
4. Časový rozvrh a vyžrebovanie súťaží: 
     Súťaže prebiehajú 
     ☆ mladší žiaci, mladšie žiačky         - vždy v nedeľu od 29. apríla do 24. júna 2018 
     ☆ starší žiaci, staršie žiačky      - vždy v sobotu od 28. apríla do 23. júna 2018 
     ☆ dorastenci, dorastenky                           - vždy v nedeľu od  29. apríla do 24. júna 2018 
 
Konkrétny časový rozpis súťaží je určený v systéme eTenis a ďalej v prílohe - Termínová listina majstrovstiev.  
Hrá sa na základe vyžrebovania zo dňa 14. marca 2018 podľa upravených Bergerových tabuliek.   
 
 
5. Systém súťaže:           
       
a/ mladší žiaci: 
- I.tr.:   hrá sa dvojkolovým  systémom (podľa vyžrebovania z 14.3.2018) s uplatnením  princípu 

reciprocity pre rok 2018  
- II.tr.: -  hrá sa jednokolovým  systémom v základnej časti (podľa vyžrebovania z 14.3.2018) s             

uplatnením  princípu  reciprocity pre rok 2019. Tenisová škola Pezinok sa ohlásila až po vyžrebovaní. 
b/ mladšie žiačky:  
-  I.tr.: -  hrá sa jednokolovým  systémom v základnej časti (podľa vyžrebovania z 14.3.2018) s             

uplatnením  princípu  reciprocity pre rok 2019, po ktorej nasleduje Play-off (1. kolo 1-4; 2-3, vo finále, 
resp. o 3.  miesto sa stretnú víťazi, resp. porazení z 1. kola Play-off) .  

- II.tr.: hrá sa jednokolovým systémom  (podľa vyžrebovania z 14.3.2018) s uplatnením                           
 princípu reciprocity pre rok 2019. Tenisová škola Pezinok sa ohlásila až po vyžrebovaní. 
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c/ starší žiaci:  
-  I.tr.: -  hrá sa jednokolovým  systémom v základnej časti (podľa vyžrebovania z 14.3.2018) s             

uplatnením  princípu  reciprocity pre rok 2019, po ktorej nasleduje Play-off (1. kolo 1-4; 2-3, vo finále, 
resp. o 3.  miesto sa stretnú víťazi, resp. porazení z 1. kola Play-off) .  

- II.tr.:   hrá sa jednokolovým  systémom (podľa vyžrebovania z 14.3.2018 ) s uplatnením  princípu 
reciprocity pre rok 2019   

d/ staršie žiačky:  
- I. tr.: -  hrá sa jednokolovým  systémom v základnej časti (podľa vyžrebovania z 14.3.2018)  s             
uplatnením  princípu  reciprocity pre rok 201 9.  

 -  II.tr.: hrá sa jednokolovým systémom  vo dvoch skupinách A, B podľa vyžrebovania z 14.3.2018  )  s             
uplatnením  princípu  reciprocity pre rok 201 9. V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále 
o umiestnenie v triede A1-B1, A2-B2, A3-B3, A4-B4  

e/ dorastenci: 
- I. tr.: hrá sa jednokolovým  systémom v podľa vyžrebovania z 14.3.2018  ( s uplatnením                           
princípu reciprocity pre rok 2019). po ktorej nasleduje Play-off (1. kolo 1-4; 2-3, vo finále, resp. o 3.  
miesto sa stretnú víťazi, resp. porazení z 1. kola Play-off) . 

- II.tr.:  hrá sa jednokolovým systémom  vo dvoch skupinách A, B podľa vyžrebovania z 14.3.2018  )  s             
uplatnením  princípu  reciprocity pre rok 201 9. V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále 
o umiestnenie v triede A1-B1, A2-B2, A3-B3, A4-B4 A5-B5 

f/ dorastenky: 
-  I.tr.:    hrá sa jednokolovým  systémom v základnej časti (podľa vyžrebovania z 14.3.2018) s             
uplatnením  princípu  reciprocity pre rok 2019, po ktorej nasleduje Play-off (1. kolo 1-4; 2-3, vo finále, 
resp. o 3.  miesto sa stretnú víťazi, resp. porazení z 1. kola Play-off)  
 - II.tr.  hrá sa jednokolovým  systémom v základnej časti (podľa vyžrebovania z 14.3.2018) s             
uplatnením  princípu  reciprocity pre rok 2019, po ktorej nasleduje Play-off (1. kolo 1-4; 2-3, vo finále, 
resp. o 3.  miesto sa stretnú víťazi, resp. porazení z 1. kola Play-off)  

 
 

V Play-off sa po ukončení základnej časti  hrá na dvorcoch družstva s lepším umiestnením v základnej 
časti 

Družstvá, ktoré sa umiestnia na poslednom mieste I. triedy zostúpia do II. triedy. Víťazi II. triedy majú 
právo na postup do I. triedy.  

 
Za zápas v skupine získava víťazné družstvo 2 body. V prípade, ak výsledok stretnutia je na zápasy 

nerozhodný, zvíťazí družstvo s väčším počtom získaných setov, hier. Podľa získaných bodov sa po odohraní 
všetkých zápasov v jednokolovom systéme stanoví konečné poradie v skupine. Ak sa po základnej časti 
pokračuje, výsledné poradie určia barážové zápasy, resp. výsledky play-off.  
Hodnotenie výsledkov v súťažiach sa riadi článkami 138 až 143 Súťažného poriadku.  
 
6. Usporiadateľ a miesto stretnutí: 

Usporiadateľom stretnutí sú tenisové oddiely uvedené na 1. mieste podľa prílohy č. 1 (Vyžrebovanie 
súťaži družstiev mládeže na rok  2018). Stretnutia sa hrajú na dvorcoch usporiadajúcich oddielov, 
prípadne na iných dvorcoch po vzájomnej dohode s hosťujúcim oddielom.  Usporiadajúci oddiel je 
povinný upozorniť súpera na miesto, termín a začiatok stretnutia a mať k dispozícii min. 2 tenisové 
dvorce počas trvania celého stretnutia  

Stretnutie sa musí uskutočniť v termíne stanovenom rozpisom a zverejnenom v systéme eTenis. Všetky 
stretnutia je možné po vzájomnej dohode oboch TK/TO a odsúhlasení BTZ predohrať, ak bola zmena nahlásená 
najneskôr 7 dní pred plánovaným termínom príslušného kola. Kapitáni oboch družstiev sú povinní písomne 
(e-mailom) oznámiť súhlasné stanovisko s predohraním stretnutia a požiadať tým BTZ 
o schválenie dohodnutého termínu. BTZ oznámi schválenie termínu predohrávky zverejnením v systéme eTenis. 
V zdôvodnených mimoriadnych prípadoch je možné požiadať o odohranie stretnutia po stanovenom termíne 
(napr. nespôsobilé dvorce na začiatku sezóny, mimoriadna akcia STZ, BTZ  na dvorcoch domáceho družstva). 
Žiadosť o zmenu  termínu je usporiadajúci klub povinný doručiť na BTZ písomne najneskôr 7 dní pred 
plánovaným termínom príslušného kola. V prípade pozitívneho stanoviska k žiadosti a ak si družstvá spoločne 
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nedohodnú náhradný termín, BTZ určí termín, ktorý sú účastníci povinní rešpektovať. Termín stretnutia 
zverejnený v systéme eTenis je záväzný. 
 
7.Náhradný termín:. Maximálna čakacia doba na zmenu počasia je 2 hodiny, pričom o spôsobilosti dvorcov 
rozhoduje kapitán domáceho družstva. Kapitán domáceho družstva je oprávnený čakaciu dobu predĺžiť iba ak je 
reálne v deň stretnutia dohrať stretnutie v pôvodných podmienkach. Pokiaľ domáci klub nemá k dispozícii halu 
a stretnutie sa kvôli nepriazni počasia neuskutoční alebo nedohrá, náhradným termínom je nasledujúci deň 
alebo iný deň do začiatku nasledujúceho kola, na ktorom sa dohodnú kapitáni družstiev. Ak nedôjde k dohode 
kapitánov, zostáva v platnosti, že náhradný termín je nasledujúci deň. Záznam o dohode musí byť uvedený 
v zápise prerušeného (resp. nedohraného) stretnutia. Ak sa pre nepriaznivé počasie ani v takto dohodnutom 
termíne stretnutie nemôže uskutočniť, určí náhradný termín BTZ zverejnením v systéme eTenis. Tento termín 
sú družstvá povinné rešpektovať.  
 
8. Lehota na predloženie súpisiek: do 31.3.2018 prostredníctvom eTenis. Súpisku spracovanú systémom 

eTenis netreba posielať poštou. Všetci hráči uvedení na súpiske musia mať k 31.3.2018, platnú registráciu 
a kapitán a jeho zástupca platnú licenciu STZ rozhodcu.  Súpiska zverejnená a vytlačená z informačného 
systému eTenis je považovaná za oficiálny dokument pre štart družstva v stretnutí.  

9. Predpis:  
 hrá sa podľa SPT, platných pravidiel tenisu a tohto rozpisu: 
a) Uplatňuje sa pravidlo No-Let. Zápasy v stretnutí sa  hrajú na dva vyhraté sety, v každom  sete za stavu 6:6 

tzv. rozhodujúca hra (tajbrejk do 7 bodov). Vo štvorhre sa hrá systémom bez výhod (No-Ad) a prípadný 
tretí rozhodujúci set ako supertajbrejk do 10. bodov. Vo dvojhre sa supertajbrejk môže aplikovať iba za 
rozhodnutého stavu, po dohode kapitánov    

 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. 
10. Začiatky stretnutí: Stretnutia sú jednodňové so začiatkom v sobotu, resp. v nedeľu ráno o 8.00 hod. 
Začiatky stretnutí môžu byť podľa potreby posunuté po vzájomnej dohode kapitánov družstiev. Kapitáni oboch 
družstiev sú povinní písomne (e-mailom) oznámiť súhlasné stanovisko s dohodnutým začiatkom stretnutia na 
BTZ. V prípade predohrania, resp. dohrávky stretnutia (v nasledujúci týždeň) je vo všedný deň začiatok o 15.00 
hod. 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. V prípade rovnakej vekovej kategórie majú prednosť dievčatá.  
   Družstvá sú povinné na stretnutie nastúpiť 10 minút pred začiatkom stretnutia. Stretnutie začína spoločným 
nástupom družstiev.  
Jednotlivé stretnutia musia byť odohrané v termíne určenom rozpisom podľa eTenisu a termínovej listiny. 
V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok rozhodnú o náhradnom termíne stretnutia kapitáni 
družstiev na mieste a v termíne konania stretnutia, následne uskutočnia o tom zápis a zašlú na BTZ. Ďalšie 
možnosti zmeny rozpisom stanovených termínov upresňuje článok 100 Súťažného poriadku.  
11.   Postup na majstrovstvá SR družstiev: 

Prvé dve družstvá v každej vekovej kategórii I.triedy (mlad. žiaci, mlad.žiačky, star.žiaci, star. žiačky, 
dorastenci a dorastenky) postupujú na majstrovstvá Slovenskej republiky družstiev (M SR). V prípade že 
sa nemôžu M SR z vážnych dôvodov zúčastniť, oznámia túto skutočnosť písomne najneskôr do 31. júla 
2018 na sekretariát BTZ. 

12. Lopty: 
Usporiadajúci oddiel je povinný zabezpečiť na stretnutie v zápasoch dvojhier nové lopty. Oficiálna značka 
lôpt pre súťaže je:  Dunlop Fort All Court s logom STZ.   Ak usporiadajúci klub nezabezpečí predpísané 
lopty, hosťujúce družstvo môže odmietnuť nastúpiť na zápasy a stretnutie sa ukončí kontumačnou prehrou 
domáceho družstva. Táto skutočnosť musí byť uvedená v zápise o stretnutí.  

13. Štartovné:   10 €  za každé družstvo  
14 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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15. Zápisy 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 14/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.  
  

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

 
17. 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) 

§  100,- € za písomné neospravedlnenie neúčasti na M SR 
§  100,-€ za uvádzanie nepravdivých údajov v podkladoch o stretnutí (opakovane = dvojnásobok a    

v budúcom roku vylúčenie družstva zo súťaže)  
§    50,-€ za nezabezpečenie 2 regulárnych dvorcov s funkčným sociálnym zariadením  

 §    50,- €  za nedodržanie povinnosti usporiadateľa dať k dispozícii min. 2 tenisové dvorce 
 §    20,- € za každé stretnutie ak vedúci družstva nemal rozhodcovskú kvalifikáciu 
 §    20,- €  za nepredloženie súpisky kapitánovi družstva súperov 
 §    20,- €  za každú dvojhru kde neboli dané nové lopty 
  §     5,- €  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  

§    20,-€  za nepredloženie originál zápisu o stretnutí po výzve riadiaceho orgánu v prípade vznesenia                      
námietok 

 
        
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 


