
PRÁCA ROZHODCU V SÚŤAŽIACH JEDNOTLIVCOV 
 
Súťaže jednotlivcov sa, okrem všeobecných ustanovení športovo-technických predpisov, 
riadia hracím poriadkom pre súťaže jednotlivcov (od Čl. 40 po Čl. 74 súťažného poriadku, 
ďalej len SP, spolu s prílohami) a rozpisom konkrétneho turnaja. 
 
1. Príprava na súťaž 
a) príchod rozhodcu pred začiatkom prezentácie so všetkým, čo je nevyhnutné na 

vykonávanie jeho funkcie na turnaji (SP, Kódex správania, pravidlá tenisu, meradlo na 
určenie výšky siete, stopky a pod.), 

b) prezentácia  
- riaditeľ turnaja poskytne rozhodcovi aktuálny zoznam hráčov prijatých do súťaže, i zoznam 
odhlásených hráčov, spolu s dátumami ich odhlásenia, 
- prezentácia je uskutočnená v stanovenom čase (viď rozpis turnaja), 
- hráč je povinný sa prezentovať u VR každý deň turnaja pred svojím prvým zápasom, 
- do súťaže nemôže byť prijatý hráč so zákazom štartu (v systéme eTenis sú títo hráči 
vyznačení v prihláškach a akceptácii turnaja červenou farbou a otáznikom)  
- na prezentácii sa môžu zúčastniť aj hráči, ktorí neboli prijatí alebo prihlásení do súťaže, 
o ich prípadnom štarte rozhodne rozhodca po skončení prezentácie tak, aby sa naplnil počet 
účastníkov v  súlade s údajom v termínovej listine (rozhodca nemôže prijať do súťaže viac 
hráčov, ako je uvedené v termínovej listine), 
- rozhodca dodatočne prihlási hráča do súťaže, čím overí platnosť jeho registrácie 
- prioritou v prijatí takto zaradených hráčov je oficiálny rebríček SR, 
- rozhodca môže overiť jeho totožnosť aj iným spôsobom 
- zahraniční hráči sa prezentujú svojimi pasmi, 
- každý hráč sa musí prezentovať osobne, výnimku tvoria jedine prípady podľa Čl. 56 SP. 
 
2. Žrebovanie 
- za žrebovanie je zodpovedný vrchný rozhodca, okrem prípadov, keď žrebovanie vopred 
zabezpečuje riadiaci orgán. 
- do žrebovania je možné zaradiť len prítomných hráčov s platnou registráciou v čase 
žrebovania a počas trvania turnaja (platí dátum v TL), s výnimkou prípadov podľa čl.56 (žreb 
vopred a hráč je na výjazde schválenom Trénerskou radou). 
- žrebovanie dvojhry je možné v spolupráci s usporiadateľom uskutočniť prostredníctvom 
systému eTenis. Pred samotným žrebovaním treba dôkladne aktualizovať akceptáciu (ak sa 
hrala kvalifikácia, tak treba pred žrebovaním dvojhry vyradiť v systéme eTenis z akceptácie 
hráčov, ktorí sa kvalifikácie nezúčastnili). 
- žrebovanie sa riadi v zmysle čl. 60 až 65 SP. Záväzný spôsob žrebovania je uvedený 
v prílohe č.5 SP, žrebovanie kvalifikácie upresňuje výklad čl.61, ktorý uverejňujeme na 
www.stz.sk v časti „Stanovy a predpisy STZ/Výklad predpisov“ 
- okamžite po vyžrebovaní vyvesí rozhodca hrací plán na viditeľné miesto (oficiálnu tabuľu 
turnaja), na hracom pláne uvedie presný čas zverejnenia (vyvesenia) - od tohto času plynie 
doba 10 min. na prípadné protesty proti regulárnosti žrebovania, 
- protesty týkajúce sa žrebovania rieši vrchný rozhodca v súlade s Čl.153 SP a prílohou č.5, 
- do ukončenia doby predpísanej na podávanie protestov, nie je vhodné rozohrať súťaž. Ak by 
sa napriek tomu súťaž rozohrala, a protest proti žrebovaniu by bol oprávnený, musí prísť 
k prežrebovaniu. Všetky začaté zápasy treba skončiť a výsledky zrušiť,  
- ak bol protest proti žrebovaniu podaný po stanovenom termíne, neprerokuje sa. 
 
3. Priebeh súťaže 
- pri riadení stretnutia spolupracuje vrchný rozhodca s usporiadateľom, 



- na turnajoch je, najmä v prvých dňoch, dôležitá prítomnosť aj zástupcu rozhodcu, 
- treba, aby všetci navzájom spolupracovali, pričom rozhodca koordinuje túto činnosť, 
- vrchný rozhodca urobí, spolu s usporiadateľom, rozpis a poradie zápasov na jednotlivé 
dvorce, 
- poverené osoby vyhlasujú zápasy na dvorce, aktualizujú výsledky zo zápasov na vývesnej 
tabuli aj v systéme eTenis a sledujú čas ukončenia zápasov, aby sa zabezpečila primeraná 
prestávka na oddych medzi jednotlivými zápasmi. 
 
- kompetencie vrchného rozhodcu: 

- rozhoduje o spôsobilosti tenisových dvorcov na hru, 
- v prípade nepriaznivého počasia jedine vrchný rozhodca rozhoduje o prerušení hry, 
- zodpovedá za primerané stanovenie a zverejnenie programu dňa (napr. dodržiavanie 

predpisu, že naplánované kolá dvojhry majú vždy prednosť pred štvorhrou), 
- dbá na to, aby bola zverejnená a dodržaná hracia doba (mala by byť vopred 

vyhlásená), pokiaľ sa blíži jej záver a súperi sa nedohodnú inak, tak v najbližšej 
možnej situácii (najlepšie za párneho súčtu gemov), rozhodca hru preruší, 

- rozhodca zodpovedá za:  
- primerané stanovenie a zverejnenie programu dňa (napr. za naplánovanie všetkých 

kôl dvojhry pred štvorhrou), 
- zodpovedá za dodržiavanie predpisu o prestávkach medzi zápasmi, 
- zodpovedá za dodržiavanie predpisu o maximálnom počte zápasov v jednom dni, 

- rozhodca sa najmä pohybuje v blízkosti dvorcov, sleduje priebeh hry a rieši prípadné 
sporné situácie: 
- dbá o dodržiavanie Kódexu správania a pravidiel tenisu pri hraní na dvorcoch 
(správne oblečenie hráčov, odchody na toaletu, lekárske vyšetrenia počas zápasu 
a pod.), 
- posudzuje správanie hráčov a jeho narušenie rieši podľa platného Kódexu správania. 
Ak to situácia vyžaduje, môže hráčovi udeliť napomenutie, trestný bod, príp. 
predčasne ukončiť stretnutie (avšak všetky tieto skutočnosti je povinný uviesť do 
správy z podujatia), 
- sleduje správanie všetkých účastníkov, osobitne dbá na dodržiavanie zákazu 
podávania pokynov hráčovi (koučing) počas stretnutia. Treba rozlišovať prípustné 
povzbudzovanie a neprípustné dávanie pokynov (aj v prípade, že hráč opustí dvorec 
počas zápasu). Porušenie tohto predpisu trestá v súlade s pravidlami,   
- jedine vrchný rozhodca alebo jeho zástupcovia, ktorých vrchný rozhodca poverí, 
majú právo vyriešiť otázku výkladu pravidiel počas zápasu, príp. do zápasu zasiahnuť 
ak to situácia vyžaduje. Zástupcov možno poveriť iba ak majú rozhodcovskú 
kvalifikáciu, 

 
 

- postup rozhodcu v prípade protestov zo strany hráča alebo sprievodu: 
  - rozhodca vysvetlí situáciu pre ktorú má byť protest podaný. Ak aj napriek tomu druhá 

strana trvá na podaní protestu, rozhodca informuje o povinnosti podávania protestu 
v súlade s článkami SP, 

  - protesty prijíma a za ich riešenie zodpovedá riaditeľstvo turnaja. 
 
 
 
4. Dokumentácia z podujatí 
Po skončení súťaže rozhodca spracuje a poskytne riaditeľstvu na zaslanie vyplnenú správu 
z turnaja, prílohu k správe z turnaja a vyhodnotenie turnaja. 



 
V správe turnaja rozhodca dôsledne vyplní všetky kolónky, ako aj uvedie 

- zoznam hráčov, ktorým boli udelené tresty aj s uvedením previnenia, 
- informácie o prípadných námietkach a ich riešení 
- podnety na zmeny v SP alebo návrhy na zlepšenie fungovania súťaží. 

 
V prílohe k správe z turnaja uvedie rozhodca menovite: 
- prihlásených hráčov, ktorí sa neprezentovali bez odhlásenia sa z turnaja 
- všetkých hráčov odhlásených po termíne (dva dni pred začiatkom turnaja po 9.00 hod.), kde 
dôsledne uvedie na základe odhlášok poskytnutých usporiadateľom dátum, čas a dôvod 
odhlásenia.  
- hráčov, ktorí riadne nedokončili súťaž aj s uvedením disciplíny (dvojhra, štvorhra), dôvod 
nedokončenia a v prípade zdravotných dôvodov aj potvrdenie opodstatnenosti nedohrania 
turnajovým lekárom. 
 
Ak turnaj bol spracovaný cez systém eTenis  
- rozhodca je povinný skontrolovať zverejnené hracie plány a na prípadné chyby upozorniť 
usporiadateľa resp. STZ. 
 
Ak turnaj NEBOL spracovaný cez systém eTenis (týka sa turnaja detí): 
po skončení súťaže rozhodca spracuje a poskytne riaditeľstvu na zaslanie okrem správy, 
prílohy a vyhodnotenia turnaja aj dôsledne vyplnené hracie plány zo všetkých súťaží (celé 
meno a priezvisko každého hráča bez akýchkoľvek skratiek, označenie nasadených hráčov, 
úplné výsledky jednotlivých zápasov (aj tajbrejky)). 
 
Dodržiavanie všetkých uvedených skutočností a dôsledné vyplnenie požadovaných materiálov 
zabezpečí primeranú športovú úroveň. Činnosť rozhodcov na podujatiach je pod dohľadom 
STZ, ich závažné chyby počas riadenia turnaja zverejňujeme na našej internetovej stránke, v 
tzv. karte rozhodcov, so zverejnením a zhodnotením kompletnej činnosti každého 
licencovaného rozhodcu v priebehu roka. 


