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MAJSTROVSTVÁ  BRATISLAVSKÉHO  REGIÓNU 
DRUŽSTIEV  SENIOROV PRE ROK 2019   

 

 
1.  Kategórie, štruktúra súťaží a počet zápasov: 
          I. trieda 

35+ (narod. 1984 a starší)  4 dv. + 1 štv.  
45+  (narod. 1974 a starší)   4 dv. + 1 štv.  
55+  (narod. 1964 a starší)  2 dv. + 1 štv.  
65+ (narod. 1954 a starší)  2 dv. + 1 štv. 

2.  Časový rozvrh: 
 Hrací deň: - vždy v stredu 15. mája2019  do 26.júna 2019 
  - podľa dohody aj sobota od 18.mája 2019  do 29. júna 2019  
 Hrá sa na základe vyžrebovania zo dňa 27.3.2019 podľa upravených Bergerových tabuliek.. 
V súťažiach, kde sa reciprocita nedala uplatniť (zmeny v zložení skupiny, resp. štruktúry súťaže) sa 
vykonalo nové žrebovanie s plánovanou reciprocitou pre rok 2020.  
3.  Systém súťaže:     
 a, seniori 35+     

hrá sa dvojkolovým systémom (podľa vyžrebovania z 27.3.2019). 
b, seniori 45+ 
    hrá sa jednokolovým  systémom  (podľa vyžrebovania z 27.3.2019) s uplatnením  princípu reciprocity 
pre rok 2020  
c, seniori 55+ 
    hrá sa jednokolovým  systémom  (podľa vyžrebovania z 27.3.2019) s uplatnením  princípu reciprocity 
pre rok 2020  
d, seniori 65+ 
hrá sa dvojkolovým systémom (podľa vyžrebovania z 27.3.2019). 

 Za družstvo štartujú hráči registrovaní v príslušnom oddiely, alebo hráči s povoleným hosťovaním. 
 
4. Usporiadateľ a miesto stretnutí: 

     Usporiadateľom stretnutí sú tenisové oddiely uvedené na 1. mieste v systéme eTenis a podľa 
prílohy č. 1 (Vyžrebovanie súťaži družstiev seniorov na rok  2019). 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 
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a ak si družstvá spoločne nedohodnú náhradný termín, BTZ určí termín, ktorý sú účastníci povinní 
rešpektovať. Termín stretnutia zverejnený v systéme eTenis je záväzný. 
5. 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.  
 
6. Lehota na predloženie súpisiek: do 31.3.2019 prostredníctvom eTenis. Súpisku spracovanú systémom 
eTenis netreba posielať poštou. Všetci hráči uvedení na súpiske musia mať k 31.3.2019, platnú registráciu 
a kapitán a jeho zástupca platnú licenciu STZ rozhodcu.  Súpiska zverejnená a vytlačená z informačného 
systému eTenis je považovaná za dokument pre štart družstva v stretnutí  (akceptuje sa aj elektronická 
podoba čl 110 Súťažného poriadku)..  
7. Predpis: hrá sa podľa SPT, platných pravidiel tenisu a tohto rozpisu: 

a) Uplatňuje sa pravidlo No-Let. Hrá sa na dva vyhrané sety z troch, každý set (okrem prípadného 
tretieho) na šesť víťazných hier. Za stavu 6:6 v sete sa hrá tajbrejk (rozhodujúca hra). Prípadný tretí 
rozhodujúci set sa hrá ako supertajbrejk, t.j. do 10 bodov. Vo štvorhre sa hrá systémom bez výhod No-
Ad.     

     b) Dvorec  musí spĺňať podmienky Súťažného poriadku článok 22, 23 a 78. Domáce družstvo zabezpečí 
na stretnutie i sociálne zariadenie a to šatňu, toalety, a sprchu. 
8. Začiatky stretnutí: Stretnutia sú jednodňové so začiatkom v stredu o 15:00 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.  
   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, ktorý je 
stanovený v rozpise a v termínovej listine 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.  
9. 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.  

10. Štartovné:   10,- €uro za každé družstvo vo vekovej kategórii 35+ a 45+. a 5,- €uro za každé družstvo 
vo vekovej kategórii 55+ a 65+.   
13 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 € .  

14. 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.  
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  
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g , všetky previnenia musia byť uvedené v zápise o stretnutí.  
15. 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.  

16. Poriadkové pokuty: 
 sa udeľujú v súlade s jednotlivými ustanoveniami STP, osobitne: 
 § 200,- €  za odstúpenie družstva v priebehu súťaže (po vyžrebovaní) (čl. 34 bod 9 DP ŠTP) 
 § 100,- €  za odstúpenie družstva v priebehu súťaže (po vyžrebovaní) v prípade, ak o  
  svojom odstúpení  informovalo riadiaci orgán mailom v lehote aspoň 7 dní pred  
  plánovaným začiatkom najbližšieho stretnutia a vie sa preukázať potvrdením  riadiaceho 
  orgánu, že odhlásenie prijal. 

§  166,-€  za uvádzanie nepravdivých údajov v podkladoch o stretnutí (opakovane = 
 dvojnásobok a v budúcom roku vylúčenie družstva zo súťaže) (čl. 34 bod 3 DP ŠTP) 

§ 100,-€  za nezabezpečenie 2 regulárnych dvorcov s funkčným sociálnym zariadením  
   (čl. 78 SP ŠTP) 
 § 17,-€  za každé stretnutie, ak vedúci družstva nemal oprávnenie STZ na výkon funkcie 
    kapitán - súťaže mládeže a dospelých (čl. 34 bod DP ŠTP) 
 § 10,-€  za každé stretnutie ak vedúci družstva nemal oprávnenie STZ na výkon funkcie  
   kapitán  - súťaže detí a seniorov (čl. 34 bod DP ŠTP) 
 § 20,-€ za každú dvojhru kde neboli dané nové lopty 
 § 20,-€ za neskoro alebo neúplne spracovanú súpisku 
 § 17,-€  za neúplne spracovaný zápis o stretnutí resp. nespracovaný zápis cez systém  
   eTenis  do 2 dní od plánovaného termínu stretnutia (čl. 34 bod 13 DP ŠTP) 
 § 15,-€ za neoprávnený štart hráča (čl.34 bod 12 DP ŠTP) 
 § 20,-€ za nepredloženie originál zápisu o stretnutí po výzve riadiaceho orgánu 
 § pokuty za každé voľné miesto v zostave stretnutia (chýbajúci hráč) podľa tabuľky 1 
 § pokuta za nenastúpenie družstva na stretnutie podľa tabuľky 1 
 
Tabuľka  1 

Priestupok Trieda/veková skupina 1. priestupok 2. priestupok 3. priestupok 4. priestupok a 
každý ďalší  

Voľné miesto v 
zostave 

do 10 rokov 2 € 4 € 8 € 16 € 

ostatné súťaže 4 € 8 € 16 € 32 € 

Nenastúpenie 
družstva* 

do 10 rokov 34 € 68 € + vylúčenie družstva zo súťaže, 
v budúcom roku preradenie o 

2 stupne nižšie Ostatné súťaže 68 € 136 € 

*v prípade, že na stretnutie nenastúpi minimálny počet hráčov viď tabuľka 2 znamená to, že nenastúpilo celé družstvo 
Pokutu za nenastúpenia družstva na stretnutie môže riadiaci orgán znížiť až o polovicu v prípade, že  o svojej neúčasti 
informoval kapitán družstva riadiaci orgán súťaže a súčasne aj kapitána družstva súpera mailom v lehote aspoň 72 
hodín pred plánovaným začiatkom stretnutia. Súčasne sa vie preukázať aspoň jednou odpoveďou dotknutej strany, že 
informáciu dostala. 
 
Tabulka 2 

  
dvojhry štvorhry minimálny 

počet hráčov * 

Počet zápasov a 
hráčov v stretnutí 

5 2 3 
4 2 3 
4 1 2 
3 1 2 
2 1 2 
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Seniori  
 
1. Odohratie stretnutia mimo plánovaného termínu, ktorý je zverejnený v systéme eTenis, je možné 
iba na základe oznámenia riadiacemu orgánu súťaže a to ešte pred odohratím stretnutia. Je pritom  
vyžadovaný súhlas  o dohode kapitánov oboch družstiev. Tento súhlas zašlú mailom na adresu riadiaceho 
orgánu a to každý osobitne a súčasne dajú na vedomie aj náhradný termín stretnutia. Ak takto 
nepostupujú, riadiaci orgán môže obom družstvám udeliť pokuty v zmysle rozpisu súťaže a ŠTP , čo 
znamená aj automatickú kontumáciu pre obe družstvá.  
2. V prípade, že sa stretnutie v plánovanom termíne uvedenom v systéme eTenis resp. 
v oznámenom riadiacemu orgánu súťaže podľa bodu 1. nedohrá alebo sa neodohrá vôbec, a to 
z akéhokoľvek dôvodu, je kapitán domáceho družstva povinný informovať o tejto skutočnosti riadiaci 
orgán mailom a to najneskôr do 2 dní. Súčasne je povinný uviesť aj informáciu o tom, kedy bude 
stretnutie dohrané. 
V prípade, že kapitán domáceho družstva nebude informovať riadiaci orgán o vyššie uvedených 
skutočnostiach vystavuje sa riziku udelenia pokuty v zmysle rozpisu súťaže resp. ŠTP, čo bude znamenať aj 
automatickú kontumáciu pre domáce družstvo 
3. Aby sa predišlo neskorším nedorozumeniam, odporúča sa v prípade, že sa stretnutie 
v plánovanom termíne nedohrá alebo sa neodohrá vôbec, a to z akéhokoľvek dôvodu, aj kapitánovi hostí 
informovať mailom riadiaci orgán o danej skutočnosti. Ak tak neurobí do 2 dní od plánovaného termínu 
stretnutia, jeho neskoršie námietky v prípade sporu nebudú brané na zreteľ a rovnako mu môže byť 
udelená pokuta v zmysle rozpisu súťaže resp. ŠTP, čo bude znamenať aj automatickú kontumáciu pre 
družstvo hostí. 
4. Fotodokumentácia nie je povinná, avšak riadiaci orgán súťaže apeluje na kapitánov, aby si 
fotodokumentáciu vyhotovili pre svoje potreby, nakoľko ju môžu predložiť ako dôkazový materiál v 
prípade sporov. Fotodokumentácia je však súčasne aj pamiatkou na stretnutia a v prípade zverejnenia aj 
istou propagáciou tenisu a tak k nej treba aj pristupovať. 
5. Rovnako sa odporúča kapitánom s riadiacim orgánom v prípade vzniku akýchkoľvek problémov 
neodkladne komunikovať, aby sa predišlo zbytočným sporom a bolo možné problémy riešiť v zárodku. 
 
 

Súťaže prebiehajú podľa schválených predpisov v súlade s pravidlami tenisu a tohto rozpisu  
schváleného  na rokovaní VV BTZ dňa  4. 3. 2019.       
 

Ing. Pavel  Pá v a       v.r.  
        predseda BTZ   

Bratislava dňa 28 .3.2019 
 


