
  

Z á p i s   č. 6/2018 
 
 

z rokovania VV BTZ dňa 22.novembra 2021 
 

VV BTZ:  Ing. Páva, Ing. Csarnakovics, Ing. Popovič, JUDr, Zrubáková,   
  RNDr. Ing. Maťátko, Ing. Siebenstich 
Hostia:  Nemec  
 

 

Program: 
1. Schválenie programu a zápisnice 
2. Kontrola splnenia uznesení a úloh  
3. Termínová listina   
4. Schválenie rozpisov HM BR 2022 
5. Dotácie halových  majstrovstiev Bratislavského regiónu  
6. Príprava sezóny 2022 vrátene  VZ BTZ 
7. Plán činnosti VV BTZ na rok 2022 
8. Rôzne  

 

K bodu 1: 

Rokovanie sa uskutočnilo Per rollam 
(čo však si vyžaduje spracovanie týchto dokladov do VV BTZ a ich schválenie. 
Aby sme to mohli uzavrieť a hlasovať k dátumu rokovania). Materiály boli poslané - neboli pripomienky. 

 

K bodu 2: 

Kontrola plnenia uznesení a úloh - splnené 

 
 

K bodu 3:  
Podiel BTZ na tvorbe Termínovej listiny STZ pre rok 2022 

V tejto sezóne pre stávajúce obdobie 2022 je v Termínovej listine nasledujúci počet súťaží 
majstrovstiev a turnajov jednotlivcov,  
 
   Celkom zima   leto 
Deti  STZ 114  48  66  
  BTZ 28  13  15 
 
Mlad.žiaci STZ 70  22  48  
  BTZ 19  6  13 
 
Star.žiaci STZ 68   20   48  
  BTZ 15      5  10  
 
Dorast  STZ 65   20  45  
  BTZ 13    5   8 
 
Dospelí - M STZ 46  23  33  
Dospelí – Ž     STZ 32  8  24 
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Dospelí – M BTZ 7  4  3 
Dospelí – Ž BTZ 6  3  3 
 
 

Všetky turnaje a majstrovstvá sa budú aj tento rok organizovať a riešiť podľa Termínovej 
listiny a e-Tenisu. Bolo zavedené upravené hodnotenie turnajov. Pred turnajmi aj v tejto zimnej 
sezóne je vhodné treba premerať intenzitu osvetlenia v halách podľa pokynov STZ. Celkový počet 
turnajov stále klesá. V týchto podmienkach sa budeme snažiť usporiadateľom pomáhať v tomto 
prípade aspoň čiastočným prispením na lopty. Každý klub ktorý usporadúva v zimnej sezóne 
turnaj, dostane na každý turnaj v zimnej sezóne jeden kartón (krabicu kde je 72 lôpt). 

 

Úlohy:  
- Všetky súťaže (majstrovstvá i turnaje) riešiť podľa upraveného Súťažného poriadku 

s dôrazom na vyššiu informovanosť hráčov , 
- Premerať intenzitu osvetlenia v halách tých klubov, ktorým boli pridelené súťaže, 
- Klubom ktoré v zimnej sezóne usporiadajú turnaj z Termínovej listiny dostanú od BTZ 

príspevok vo výške 72 lôpt.  
-  

K bodu 4:  
 
ROZPIS 

Halových majstrovstiev Bratislavského regiónu jednotlivcov na rok 2022 pre 
všetky  vekové kategórie 
 

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 11. - 14. 12. 2021 TK Petržalka 4 antuka 

Staršie žiactvo 18. - 21. 12. 2021 TK Jednotka Bratislava 4 antuka 

Dorast 11. - 14. 12. 2021 TK Slávia STU Bratislava 4 antuka 

Muži 18. - 21. 12. 2021 TK Love 4 Tennis Bratislava 3 antuka 

Ženy 18. - 21. 12. 2021 TK Petržalka 2 antuka 

 

4. Prihlášky: Hráč sa prihlasuje samostatne cez systém eTenis v termíne do: 

mladšie žiactvo: 27. 11. 2021 

staršie žiactvo:  4. 12. 2021 

dorast:   27. 11. 2021 

dospelí:  4. 12. 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. 

5. Hosp. podmienky: Účastníci si hradia všetky pobytové náklady (cestovné, stravu a ubytovanie). Vklad 

do súťaže je 15 €. 

Ďalšie hospodárske podmienky a povinnosti usporiadateľa budú určené v zmluve medzi organizátorom 

a BTZ. 

6. Titul: Víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Halový Majster BTZ na rok 2022“, všetci semifinalisti 

dostanú minimálne diplomy, 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 HM BTZ.  
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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 32 32 32 32 

Priama nominácia podľa oficiálneho rebríčka 20 20 24 24 

Priama nominácia podľa celošt. rebríčka NVK 8* 8 4 4 

Voľné karty BTZ 2 2 2 2 

Voľné karty usporiadateľ 2 2 2 2 

* u mladšieho žiactva štvrťfinalisti majstrovstiev regiónu detí 2021 

 

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: Najneskôr 15 minút pred začiatkom svojho zápasu v 1. kole. 

7. Žrebovanie: žrebovanie sa uskutoční v miestach konania v termíne: 

ml. žiactvo a dorast 10. 12. 2021 o 9.00 hod. 

st. žiactvo a dospelí 17. 12. 2021 o 9.00 hod. 

Následne bude spolu s časovým harmonogramom zápasov na 1. deň zverejnené v systéme eTenis. 

 

8. Nasadzovanie zápasov: Hráč by nemal odohrať viac ako 3 zápasy denne (z toho najviac 2 dvojhry). 

Medzi dvoma dvojhrami musí mať hráč minimálne tri hodiny prestávku. Posledný zápas v kategórii 

mládeže môže byť nasadený najneskôr o 21.00 hod. hracieho dňa. Prestávka medzi koncom posledného 

odohraného zápasu hráča a jeho 1. zápasom nasledujúceho dňa musí byť minimálne 10 hodín.   

 

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,  

- denne spracovávať výsledky cez systém eTenis a po skončení majstrovstiev kompletnú správu 

zaslať do 48 hodín na BTZ a STZ 

 

13. Postup na Halové majstrovstvá SR 

mladšieho žiactva: 

- 2 hráči na základe výsledkov z MR v dvojhre – v prípade, že hráči vypadli v rovnakom kole, 

rozhoduje oficiálny rebríček 

- 1 hráč ročníka 2011 alebo 2012 na základe výsledkov z MR v dvojhre – v prípade, že hráči 

vypadli v rovnakom kole, rozhoduje postupne: 
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o umiestnenie na majstrovstvách regiónu detí 2021 

o umiestnenie na majstrovstvách regiónu ml. žiactva vo štvorhre 

o v prípade rovnosti všetkých ukazovateľov rozhoduje žreb 

Ak sa tento hráč dostane do nominácie podľa iných kritérií, zvýši sa počet nominovaných na 

základe výsledkov z MR v dvojhre na troch. 

- 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 

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

výsledkov z MR na štyroch. 

 

Náhradníci (všetky kategórie): Sú zoradení na základe výsledkov v dvojhre. Región môže určiť aj 

náhradníkov na kartu BTZ. 

 

Postupujúci hráči musia byť na HM SR prihlásení v termíne. 

 

Organizačné výbory halových  MR 2022 
 
Mladší žiaci + mladšie žiačky 

Usporiadateľ:   TK Petržalka 
Termín:  11.12.-14.12.2021 
Riaditeľ: Mgr. Ľubomír Kurek 
Vrch. rozhodca: Michal Nemec 
Zástupca VR: Filip Kratochvíla 
Zdravotník: Elena Hajdu 
Kont. osoba:  Mgr. Ľubomír Kurek 
 
Starší žiaci + staršie žiačky 

Usporiadateľ:  TK Jednotka 
Termín:  18.12.-21.12.2021 
Riaditeľ:  Jozef Šramka 
Vrch. rozhodca: Dana Hrušovská 
Zástupca VR: Lucia Šramková 
Zdravotník: Jozef Šramka 
Kont. osoba: Lucia Šramková 
 
Dorastenci + dorastenky  

Usporiadateľ:   TK Slávia STU 
Termín:  11.12.-14.12.2021  
Riaditeľ: Ing. Mário Popovič 
Vrch. rozhodca: Ján Hasaj 
Zástupca VR: Matúš Bušniak 
Zdravotník: Tibor Lovišek 
Kont. osoba:  Img. Mário Lovíšek 
 
Muži  

Usporiadateľ:  TK LOVE 4 tennis  
Termín:  18.12.-21.12.2021 
Riaditeľ: Kvetoslava Sanetriková 
Vrch. rozhodca:   
Zástupca VR:  Matej Klobušovský 
Zdravotník:  Matej Pytlík 
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Kont. osoba:  Matej Klobušovský 
 
Ženy 
Usporiadateľ:   TK Petržalka 
Termín:  18.12.-21.12.2021 
Riaditeľ: Eva Kratochvílová 
Vrch. rozhodca: Michal Nemec 
Zástupca VR: Filip Kratochvíla 
Zdravotník: Elena Hajdu 
Kont. osoba: Eva Kratochvílová 

 
Úlohy:  

- pravidelne zverejňovať akceptácie 
- zabezpečiť pravidelné informovanie výsledkov prostredníctvom eTenisu  
- zabezpečiť kluby loptami s logom STZ 
- včas predložiť nomináciu za BTZ na HM SR – STZ 

 

K bodu 5: 
Dotácie pre HM BR (podľa počtu hráčov) v roku 2022:  
Je predpoklad že vo všetkých vekových kategóriách bude naplnený (oproti minulosti) počet 
štartujúcich hráčov 32 budú dotácie približne rovnaké. 
  
Mladšie žiactvo  Tenisová škola Petržalka  640,-€ 
Staršie žiactvo  TK Jednotka   640,-€ 
Dorast   TK STU   640,-€ 
Muži   TK LOVE 4 tennis   330,-€ 
Ženy    Tenisový klub Petržalka 320,-€ 
Spolu       2.570,-€  
   

Úlohy:  
- Dotácie a lopty zaslať včas klubom ktoré uskutočňujú HM BR pre rok 2022,  
- Následne po vyúčtovaní dotácii od klubov predložiť dokumentáciu na STZ (vyúčtovanie sa 

uskutoční od STZ až v roku 2022). 
- Uskutočniť nominácie na HM SR za BTZ.  

 
 

K bodu 6: 
Vec: Príprava sezóny 2022 
 
1/ Valné zhromaždenie BTZ 

Valné zhromaždenie BTZ sa uskutoční  16.3.2022 (streda) o17,00 hod. v zasadacej sále NTC 

Príkopova 6, Bratislava. 
  

2/ Prihlášky a súpisky na M BR 2021 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 30.1. 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 15.3.2022, u seniorov 23.3.2022 a deti do 24.3.2022.   

Poplatok uhraďte na účet Bratislavského tenisového zväzu, číslo účtu:  
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IBAN: SK08 0900 0000 0000 1148 5920. 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 2022 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 vo všetkých vekových kategóriách a to: detí, ďalej  mládeže i dospelých a seniorov 
musí mať bezpodmienečne minimálne kvalifikáciu rozhodcu – licenciu STZ predpísanú pre vedúcich družstiev 
a výpis z registra trestov. 
  

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

Deti A do 8. rokov 4 dv. + 2 štv. 
Deti B do 8.rokov 4 dv. + 2 štv. 
Deti A do 10 rokov 4 dv. + 2 štv. 
Deti B do 10 rokov  4 dv. + 2 štv. 
Deti C do 10 rokov  4 dv. + 2 štv. 

    1. trieda M-BR  2. trieda M-BR   
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. 
muži   5 dv. + 2 štv.  5 dv. + 2 štv. 

 Ženy   5 dv. + 2 štv.  4 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 31.1. 2022    (Súť. poriadok čl. 78) 
   súpisiek do konca marca 2022    (Súť poriadok čl. 86) 
V 1. triede mládeže môže štartovať maximálne 6 družstiev 
Súťaž družstiev mládeže a dospelých začíname 1.kolo 23.4.2022  !!!  

Do hodnotenia klubov pre získanie finančnej podpory sa započítavajú iba družstvá, 
ktoré majú minimálne 4 hráčov (ktoré hrajú v súťažiach s minimálne 4 dvojhrami).  
 
3/ Žrebovanie súťaží družstiev  žiakov a dorastu M- BR  

Žrebovanie súťaží žiackych a dorasteneckých družstiev sa uskutoční v Bratislave dňa 16.3.2022 
(streda) 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.  
Vedúci družstiev musia mať licenciu rozhodcu STZ a výpis z registra trestov !!! 
 
4/ Žrebovanie súťaží družstiev dospelých – muži M- BR 
Žrebovanie súťaží družstiev dospelých – muži sa uskutoční v Bratislave dňa 16.3.2022  (streda) 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.  
Vedúci družstiev musia mať licenciu rozhodcu STZ a výpis z registra trestov !!! 
 
5/ Žrebovanie súťaží družstiev  deti do 8. rokov a deti do 10. rokov M- BR  

Žrebovanie súťaží družstiev deti sa uskutoční v Bratislave dňa 24.3.2022 (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.  
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Deti môžu byť uvedené iba na jednej súpiske. Deti do 8. rokov hrajú na jeden set (tak ako to bolo v roku 
2021). Deti do 10 rokov hrajú na dva víťazné sety do 4 !!! 
Vedúci družstiev musia mať licenciu rozhodcu STZ a výpis z registra trestov !!! 
 
6/ Žrebovanie súťaží seniorských družstiev M- BR 
Žrebovanie súťaží seniorských družstiev sa uskutoční v Bratislave dňa 23.3.2022 (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.  
Vedúci družstiev musia mať licenciu rozhodcu STZ a výpis z registra trestov !!! 
 
7/ Majstrovstvá regiónu jednotlivcov a nominácia na majstrovstvá Slovenskej republiky. 
Majstrovstvá regiónu jednotlivcov sa hrajú ako kvalifikácia majstrovstiev Slovenskej republiky jednotlivcov.  
  
8/ Školenie rozhodcov  špecialista – vedúci družstva.  
Bratislavský tenisový zväz organizuje školenie rozhodcov špecialista - vedúci družstva dňa 30.3.2022 
(utorok) o 16:00 hod. v budove NTC Príkopova 6, Bratislava.  Školenie trvá 5 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 10.3.2022.  
 
9/ Školenie trénerov základnej triedy 
Bratislavský tenisový zväz nebude v roku 2022 organizovať školenie trénerov základnej triedy  
 
 
 

K bodu 7: 
Návrh na plán rokovaní VV BTZ pre rok 2022  
Január 31.1. 2022 
Koncepcia činnosti BTZ na  rok 2022 a zhodnotenie roku 2021  
HM - BR priebeh a zhodnotenie, nominácia na HM - SR  
Príprava VZ BTZ (program, pozvánky, podklady),   
Ocenenia v rámci VZ BTZ (tréneri, rozhodcovia, funkcionári) 
Príprava dokladu predsedu BTZ na Valné zhromaždenie a Radu STZ 
 
Február 28.2.2022 
Návrh na rozpočet pre rok 2022 
Zabezpečenie Valného zhromaždenia BTZ 
Organizácia M BR v súťaži družstiev (propozície, súpisky, žrebovanie) 
Príprava školenia rozhodcov  
Doklad predsedu BTZ na VZ a Radu STZ 
      
Valné zhromaždenie 16.3.2022 – volebné (streda)  
 
Apríl  11.4.2022  
Vyhodnotenie VZ BTZ 
Organizácia a zabezpečenie M BR jednotlivcov 
Schválenie rozpisov  družstiev  a jednotlivcov 
Rozvojové programy BTZ (rekreačný tenis v Bratislavskom regióne, aj HTO) 
Zhodnotenie halových (zimných) turnajov kategórie „C“ a „D“ 
 
Jún 20.6.2022 
Vyhodnotenie M BR jednotlivcov 
Nominácia na M SR jednotlivcov 
Zabezpečenie a priebeh súťaží družstiev M BR pre rok 2022 
Vyhodnotenie školenia rozhodcov,  
Priebeh súťaže deti  
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September 19.9.2022   
Riadiaca činnosť VV BTZ 
Vyhodnotenie súťaží družstiev a súťaže deti  
Príprava návrhov na ocenenie v rámci STZ 
Pripomienky a návrhy k Súťažnému a ďalším poriadkom STZ 
Príprava termínovej listiny a HM BR 
 
November 21.11.2022  
Termínová listina 
Dotácie majstrovstiev Bratislavského regiónu 
Schválenie rozpisov HM BR 2023  
 

 
Budúce zasadnutie VV BTZ sa uskutoční dňa 31.januára  2022  (pondelok) v budove Národného 
tenisového centra, Príkopova 6, zasadačka o 17,00 hod.  
 

Bratislava 22.novembra 2021   
 

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


