
 
Z á p i s   č. 3/2021 

 

z rokovania VV BTZ dňa 12.apríla  2021 
 
 
VV BTZ:  Ing. Páva, Ing. Popovič, Ing. Siebenstich  
Hostia:  Nemec  
Neprítomní: RNDr. Ing. Maťátko, Ing. Csarnakovics, JUDr, Zrubáková, 
 

Program: 
1/ Schválenie programu 
2/ Kontrola splnenie úloh 
3/ Vyhodnotenie Valného zhromaždenia BTZ 2021. 
4/ Organizácia a zabezpečenie letných M – BR jednotlivci 
5/ Schválenie rozpisov družstiev 
6/ rôzne  
 

1/ VV BTZ schvaľuje program: 
Výsledok hlasovania:    Za:   3     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 

2/ VV BTZ schvaľuje zápisnicu z VV BTZ zo dňa 1.3.202021 
Výsledok hlasovania:    Za:   3     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 

3/ Valné zhromaždenie sa nemohlo konať pre pandemickú 
situáciu s COVID 19  
Výkonný výbor BTZ navrhuje aby sa rokovanie Valného zhromaždenia  odložilo na 
priaznivejšiu dobu a potom sa rozhodne či ho budeme zvolávať, alebo to 
uskutočníme metódou PerRollam.  
Rozhodnutie bude dané na rokovaní nasledujúceho VV BTZ v mesiaci jún. 
 

VV BTZ schvaľuje rokovanie  
VZ pre rok 2021 Výsledok hlasovania:    Za:   3     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 

4/ Organizácia a zabezpečenie M BR 2021 jednotlivcov  
 
a/ Organizačné výbory: 
 
Mladší žiaci + mladšie žiačky     Starší žiaci + staršie žiačky  

Usporiadateľ:  TK Petržalka   Usporiadateľ:  TK Slovan 
Termín:  8.5.-11.5.2021   Termín:   15.5. – 18.5.2021 
Riaditeľ: Eva Kratochvílová  Riaditeľ:  JUDr. Radka Zrubáková 
Vrch. rozhodca: Michal Nemec   Vrchný rozhodca:  Ján Hasaj 
Zástupca: Filip Kratochvíla  zástupca:  Tomáš Škoda 
Zdravotník: Elena Haydu   zdravotník:  Jana Hoherová 
Kontakt. osoba: Eva Kratochvílová  Kontaktná osoba:  Radka Zrubáková 
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Dorastenci + dorastenky     Muži:    

Usporiadateľ: TK Slávia STU   Usporiadateľ:  TK LOVE 4 tennis 
Termín:  8.5. – 11.5. 2021   Termín:   15.5. – 18,5,2021 
Riaditeľ: Ing. Mário Popovič  Riaditeľ:  Silvia Túmová 
Vrch. rozhodca: Ján Hasaj   Vrchný rozhodca: Matej Klobušovský 
Zástupca: Adam Husár, Matúš Bušniak Zástupca:  Tomáš Kohajda 
Zdravotník: Tibor Lovíšek   Zdravotník:  Elver Mustafi 
Kontakt. osoba: Ing. Mário Popovič  Kontaktná osoba: Silvia Túmová 
 
Ženy   

Usporiadateľ: TK Zohor 
Termín:  15.5. – 18.5. 2021 
Riaditeľ: František Hubek 
Vrch. rozhodca: Mgr. Andrea Hubeková 
Zástupca: Mgr. Michal Vavro 
Zdravotník: Romana Ščepánová 
Kontakt. osoba: František Hubek 

 
b/ Dotácie na letné Majstrovstvá BR 2021   

      

1 mladšie žiactvo TK Petržalka 450 

2 staršie žiactvo TK Slovan  700 

3 dorast  TK Slávia STU 750 

4 muži  TK LOVE 4  300 

5 ženy  TK Zohor  250 

6 deti  TK Jednotka 200 

spolu     2650 

 

c/    ROZPIS letných majstrovstiev Bratislavského regiónu jednotlivcov na rok 2021 
 

A: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
1. Riadiaci orgán: Bratislavský tenisový zväz 
2. Kategórie: ml. žiaci, ml. žiačky, st. žiaci, st. žiačky, dorastenci, dorastenky, muži, ženy 
3. Dátum, usporiadateľ, povrch: organizačné výbory budú zverejnené v eTenise 
 

Mladšie žiactvo 8. – 11. 5. 2021 TK Petržalka 8 antuka 
Staršie žiactvo 15. – 18. 5. 2021 TK Slovan Bratislava 8 antuka 
Dorast 8. – 11. 5. 2021 TK Slávia STU Bratislava 8 antuka 
Muži 15. – 18. 5. 2021 TK Love 4 tennis Bratislava 4 antuka 
Ženy 15. – 18. 5. 2021 TK Zohor 4 antuka 

4. Prihlášky: Hráč sa prihlasuje samostatne cez systém eTenis v termíne do: 
mladšie žiactvo: 24. 4. 2021 
staršie žiactvo: 1. 5. 2021 
dorast: 24. 4. 2021 
dospelí: 1. 5. 2021 
Do súťaže budú prednostne zaradení hráči, ktorí sa prihlásili v termíne. Tejto podmienke nepodlieha 
iba udelenie voľných kariet.  
Akceptácia hráčov bude zverejnená v systéme eTenis 7 dní pred začiatkom majstrovstiev. Hráči sú 
povinní informovať sa o svojom prijatí resp. neprijatí do súťaže a prípadnú pripomienku k nominácii 
môžu doručiť na BTZ najneskôr 5 dní pred začiatkom súťaže. Po tomto termíne nie sú možné zmeny v 
nomináciách. 
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5. Hosp. podmienky: Účastníci si hradia všetky pobytové náklady (cestovné, stravu a ubytovanie). 
Vklad do súťaže je 10 €. 
Ďalšie hospodárske podmienky a povinnosti usporiadateľa budú určené v zmluve medzi 
organizátorom a BTZ. 
6. Titul: Víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Majster BTZ na rok 2021“, všetci semifinalisti 
dostanú minimálne diplomy a medaily. 
7. Povinnosti hráčov:  
a) štartovať vo dvojhre a riadne dohrať súťaž 
b) nevzďaľovať sa po dobu účasti v súťaži bez súhlasu riaditeľstva z tenisového areálu 
8. Informácie: podávajú organizační pracovníci jednotlivých majstrovstiev BTZ.  
 
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA 

1. Predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel tenisu, súťažného poriadku a tohto rozpisu. 
2. Disciplíny: dvojhra, štvorhra 
3. Spôsob hry: vylučovací na dva víťazné sety, v každom sete za stavu 6:6 tzv. rozhodujúca hra 
(tajbrejk) do 7 bodov. Štvorhra sa hrá systémom bez výhody (No-Ad) a tretí rozhodujúci set sa hrá 
ako supertajbrejk do 10. Vo všetkých kategóriách, okrem kategórie dospelých, sa vo dvojhre aj 
štvorhre uplatňuje pravidlo No-Let, t. j. pri dotyku siete pri podaní sa pokračuje v hre. 
4. Počet štartujúcich a nominácia:  

 ml.ž. st.ž. dorast dospelí 

Počet štartujúcich 48 48 48 48 

Priama nominácia podľa ofic. rebríčka 32 32 32 32 

Priama nominácia podľa ofic. rebríčka hráčov NVK 12* 12 12 12 

Voľné karty BTZ 2 2 2 2 

Voľné karty usporiadateľ 2 2 2 2 

* 12 hráčov na základe výsledkov z majstrovstiev regiónu detí 2020 
Náhradníci: 
V prípade neúčasti hráča, hráčky nominovaného priamo podľa rebríčka postupuje náhradník na 
priamu nomináciu, určený na základe rebríčkového postavenia. V prípade neúčasti hráča 
nominovaného BTZ, resp. ak sa hráč nominovaný na kartu BTZ posunie do priamej nominácie, má 
právo štartu náhradník na voľnú kartu BTZ. Vo všetkých ostatných prípadoch rozhoduje usporiadateľ. 
5. Podmienky štartu: Platná registrácia v klube BTZ, resp. priamo v BTZ, slovenská štátna príslušnosť 
v zmysle čl. 11 a 12 Registračného poriadku, zaplatenie vkladu (pri prezentácii). Ak je hráč 
registrovaný v ITF alebo TE, musí aj tam vystupovať pod hlavičkou SVK. 
6. Prezentácia: 15 minút pred začiatkom svojho zápasu v 1. kole. 
7. Žrebovanie: žrebovanie sa uskutoční na sekretariáte BTZ v termíne: 
ml. žiactvo a dorast 7. 5. 2021 o 9.00 hod. 
st. žiactvo a dospelí 14. 5. 2021 o 9.00 hod. 
Následne bude spolu s časovým rozpisom zápasov na 1. deň zverejnený v systéme eTenis. 
8. Nasadzovanie zápasov: Hráč by nemal odohrať viac ako 3 zápasy denne (z toho najviac 2 dvojhry). 
Najskorší začiatok zápasov v jednotlivých dňoch je o 9.00 hod.   
9. Lopty: DUNLOP Fort All Court  
Na každý zápas dvojhry a od semifinále štvorhry 3 nové lopty. V kategórii dorast a dospelí výmena 
lôpt pred 3. setom vo dvojhrách už od 1. kola. 
10. Rozhodcovia: Vrchného rozhodcu a jeho zástupcu nominuje BTZ v spolupráci s usporiadateľom. 
Jednotlivé zápasy sa hrajú bez hlavných rozhodcov. Vrchný rozhodca môže rozhodnúť o inom 
spôsobe rozhodovania zápasov. Vrchný rozhodca (prípadne jeho zástupca) musí byť osobne prítomný 
počas finálových zápasov na dvorci. 
11. Námietky: písomne riaditeľstvu majstrovstiev podľa súťažného poriadku. 
12. Povinnosti usporiadateľa:  

- zabezpečiť ukazovatele skóre s menovkami hráčov od 1. kola,  
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- denne spracovávať výsledky cez systém eTenis a po skončení majstrovstiev kompletnú správu 
zaslať do 48 hodín na BTZ a STZ 

13. Postup na Majstrovstvá SR 
mladšieho žiactva 
- 2 hráči na základe výsledkov z MR v dvojhre – v prípade, že hráči vypadli v rovnakom kole, 

rozhoduje oficiálny rebríček. 
- 2 hráči víťazného páru štvorhry na MR. V prípade, že jeden alebo obaja sa dostanú do 

nominácie podľa iných kritérií, zvyšuje sa počet nominovaných na základe výsledkov z MR v 
dvojhre na 3 alebo 4. 

- 2 hráči ročníka 2010 na základe výsledkov z MR v dvojhre – v prípade, že hráči vypadli 
v rovnakom kole, rozhoduje umiestnenie na MR detí 2020. 

- 1 hráč s kartou BTZ. V prípade, že ju región nevyužije, zvýši sa počet hráčov na základe 
výsledkov z MR v dvojhre.  

staršieho žiactva, mladšieho dorastu, dorastu: 
- 3 hráči na základe výsledkov z MR v dvojhre – v prípade, že hráči vypadli v rovnakom kole, 

rozhoduje oficiálny rebríček. Pre nomináciu na M SR mladšieho dorastu sa posudzujú 
výsledky z MR dorastu. 

- 2 hráči víťazného páru štvorhry na MR. V prípade, že jeden alebo obaja sa dostanú do 
nominácie podľa iných kritérií, zvyšuje sa počet nominovaných na základe výsledkov z MR v 
dvojhre na 4 alebo 5. 

- 1 hráč s kartou BTZ. V prípade, že ju región nevyužije, zvýši sa počet hráčov na základe 
výsledkov z MR v dvojhre.  

Náhradníci: Budú zoradení na základe výsledkov v dvojhre. Región môže určiť aj náhradníkov na kartu 
BTZ. 
14. Záverečné ustanovenie: Vzhľadom na pandemickú situáciu s COVID-19 je BTZ v prípade potreby 
oprávnený upraviť spôsob hry a termíny majstrovstiev tak, aby sa zabezpečilo ich odohranie. 

 

VV BTZ schvaľuje návrh na priebeh letných M BR pre rok 2021: 

Výsledok hlasovania:    Za:   3     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 

5/ Organizácia a zabezpečenie M BR 2021 družstiev  
 

A/ družstvá mládeže 
 
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. + 2 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. + 2 štv. 
     staršie žiačky            5 dv. + 2 štv.           4 dv. + 2 štv.  
     dorastenky             5 dv. + 2 štv.           4 dv. + 2 štv.  
4. Časový rozvrh a vyžrebovanie súťaží: 
     Súťaže prebiehajú 

     ☆ mladší žiaci, mladšie žiačky         - od 24. apríla do 19. júna 2021 

     ☆ starší žiaci, staršie žiačky      - od 1. mája do 26. júna 2021 
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     ☆ dorastenci, dorastenky                           - od  24. apríla do 19. júna 2021 
Konkrétny časový rozpis súťaží je určený v systéme eTenis a ďalej v prílohe - Termínová listina 
majstrovstiev.  
Hrá sa na základe vyžrebovania zo dňa 10. marca 2021 podľa upravených Bergerových tabuliek.   

 
B/ družstvá dospelých 
1. Riadenie súťaže: súťaž riadi BTZ 
2. Kategórie a štruktúra súťaží 
     muži      - I. tr.,    .    
3. Zloženie družstiev:   - I. trieda    
      muži    5 dv. + 2 štv.   
4. Časový rozvrh súťaží: 
     muži    - od 1. mája 2021 do 27. júna 2021  
5. Vyžrebovanie súťaží: 
    Systém súťaže 

 I. trieda hrá sa jednokolovým  systémom  podľa vyžrebovania z 10.3.2021   s uplatnením                           
princípu reciprocity pre rok 2022.  

 Termínová listina a vyžrebovanie družstiev sú v prílohe týchto propozícii. Zostup z I.triedy 
a a postup z II.triedy bude riešený na základe prihlášok pre rok 2022 tak, aby v I. triede bolo 
maximálne 6.družstiev 

6. Usporiadateľ súťaží a miesto stretnutí: 
     Usporiadateľom stretnutí sú tenisové oddiely uvedené na 1. mieste v systéme eTenis a podľa 
prílohy č. 1 (Vyžrebovanie súťaži družstiev mužov na rok  2021). 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 
a odpovedajúce sociálne zariadenie  a to šatňa, toaleta a sprcha.. 

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 nedohodnú náhradný termín, BTZ určí termín, ktorý sú účastníci 
povinní rešpektovať. Termín stretnutia zverejnený v systéme eTenis je záväzný. 

 
C/ družstvá seniorov 
 
1.  Kategórie, štruktúra súťaží a počet zápasov: 
          I. trieda 

35+ (narod. 1986 a starší)  4 dv. + 1 štv.  
45+  (narod. 1976 a starší)   4 dv. + 1 štv.  
55+  (narod. 1966 a starší)  2 dv. + 1 štv.  
65+ (narod. 1956 a starší)  2 dv. + 1 štv. 

2.  Časový rozvrh: 
 Hrací deň: - vždy v stredu 12. mája2021  do 30.júna 2021 
  - podľa dohody aj sobota od 15.mája 2021  do 2. júla 2021  
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 Hrá sa na základe vyžrebovania zo dňa 24.3.2021 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 2022.  
3.  Systém súťaže:     
 a, seniori 35+    prihlásené 3 družstvá 

hrá sa dvojkolovým systémom (podľa vyžrebovania z 24.3.2021). 
b, seniori 45+   prihlásené  5 družstiev 
    hrá sa jednokolovým  systémom  (podľa vyžrebovania z 24.3.2021) s uplatnením  princípu 
reciprocity pre rok 2022  
c, seniori 55+   prihlásené 6 družstiev 
    hrá sa jednokolovým  systémom  (podľa vyžrebovania z 24.3.2021) s uplatnením  princípu 
reciprocity pre rok 2022. 
d, seniori 65+  prihlásené 2 družstvá 
hrá sa dvojkolovým systémom (podľa vyžrebovania z 24.3.2021). 

 Za družstvo štartujú hráči registrovaní v príslušnom oddiely, alebo hráči s povoleným hosťovaním. 
 
Vzhľadom na pandemickú situáciu je Bratislavský tenisový zväz oprávnený upraviť termíny a aj 
spôsob hry tak, aby sa zabezpečilo odohranie súťaže. 

 

D/ družstvá deti 
 
1. Riadenie súťaže: súťaž riadi BTZ 
2. Kategórie a štruktúra súťaží:     
    - deti do 8 rokov (deti narodené v roku 2013 a mladšie)    
    - deti do 10 rokov (deti narodené v roku 2011 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          -   od 1.mája do 27. júna 2021 

     ☆ deti do 10. rokov      -  od 24. apríla do  30.mája 2021 

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 29.marca 2021 podľa upravených 
Bergerových tabuliek.   
5. Systém súťaže:                 
a/ deti „A“ do 8. rokov:  
prihlásených  7 družstiev 
hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B (podľa vyžrebovania zo dňa 29. marca 
2021).  V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále o prvé až siedme  A1-B1, A2-B2. A3-B3.  
      Toto sa hrá na dvorcoch skupiny A.   
b/ deti „B“ do 8. rokov:  
prihlásených  6 
hrá sa jednokolovým  systémom v jednej skupine  (podľa vyžrebovania zo dňa 29. marca 2021 ) 
s uplatnením  princípu  reciprocity  pre rok 2022  
c/ deti „A“ do 10 rokov  
prihlásených   10 družstiev 

hrá sa jednokolovým  systémom vo dvoch skupinách A, B (podľa vyžrebovania zo dňa 29. marca 
2021).  V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále o prvé až ôsme miesto A1-B1, A2-B2. A3-B3, 
A4-B4, A5-B5.   Toto sa hrá na dvorcoch skupiny A.   
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c/ deti „B“ do 10 rokov  
prihlásených 10 družstiev 

hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B  (podľa vyžrebovania zo dňa 29.marca 
2021).  V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále A1-B1, A2-B2, A3-B3, A4-B4, A5-B5.  Toto sa 
hrá na dvorcoch skupiny A.  

d/ deti „C“ do 10 rokov  
prihlásených  9 

hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B (podľa vyžrebovania zo dňa 29. marca 
2021). V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále o prvé až siedme  A1-B1, A2-B2. A3-B3.  

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. Lopty:  
Usporiadajúci oddiel je povinný zabezpečiť na každé stretnutie dvojhry nové 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)  

9. Pandemická situácia  
Vzhľadom  na  pandemickú situáciu je Bratislavský  tenisový zväz oprávnený upraviť termíny 
a aj spôsob hry tak, aby sa zabezpečilo odohranie súťaže. 

 
Tabulky družstiev   počet družstiev 

 Počet hráčov 

 Počet lôpt 

 

- VV BTZ schvaľuje návrh a postup v súťaži družstiev pre rok 2021  

- Výsledok hlasovania:    Za:   3     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 

Budúce zasadnutie VV BTZ sa uskutoční dňa 21.júna  2021  (pondelok) v budove 
Národného tenisového centra, Príkopova 6, zasadačka o 17,00 hod.  
 

Bratislava 12.apríla 2021   
 

       Ing. Pavel   P á v a    v.r. 
             predseda VV BTZ 
Zapísal: Doc. Nemec  
 


