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Princípy pri tvorbe Termínovej listiny STZ 
 
 

A/ Maximálny počet turnajov: 

Letná sezóna : 

Trieda „A“ –  mládež: 4 turnaje (1 v každom regióne)  

dospelí: 2 turnaje +1 (namiesto zrušených MSR dospelých) 

Trieda „B“ –  mladšie a staršie žiactvo, dorast: 6 turnajov (1 v každom regióne + 2x USP na základe 

vyhodnotenia /najlepšie B a C/) 

dospelí: 4 turnaje (1 v každom regióne) 

Trieda „C“ –  mládež: 12 turnajov  

dospelí: 12 turnajov  

Trieda „D“ –  na základe rozhodnutia RTZ (max. 6 turnajov v kategórii) 

U triedy C a D počet turnajov v danom regióne bude určený pri tvorbe TL na základe počtu hráčov 

v danej vekovej kategórii v oficiálnych rebríčkoch. 

Zimná sezóna :  

Trieda „A“ - 1 turnaj v každej kategórii  

Trieda „B“ –  3 turnaje v každej kategórii  

(A+B = 4 turnaje = 1 v každom regióne), najlepšie B má nárok v nasledujúcej sezóne na A 

Trieda „C“ –  10 turnajov  

(C = 10 t. = 2 v každom regióne + 2 x 0,5 najlepší USP C + 2x 0,5 región s najväčším počtom hráčov 

na OR v kategórii) 

Trieda „D“ – na základe rozhodnutia RTZ  

Turnaje detí –  max. 8 turnajov v regióne v každej kategórii (do 10 r. aj do 8 r.) 

 

B/ Zásady pri tvorbe TL  

1. V kategórii mladší dorast organizovať len MSR  

2. Ak sa v regióne koná turnaj triedy „A“ alebo „B“ nemôže sa v regióne konať súčasne turnaj 

triedy „C“ v rovnakej vekovej kategórii. 

3. V regióne nesmú byť súčasne dva turnaje triedy „C“ v rovnakej vekovej kategórii 

4. V rámci Slovenska  môžu byť v rovnakom termíne maximálne dva turnaje triedy „C“ 

v rovnakej vekovej kategórii. Počas turnajov triedy „A“ a „B“ len jeden turnaj triedy „C“ 

5. V prípade dostatočného množstva prihlášok do TL (regionálna príslušnosť nerozhoduje) môžu 

byť v rámci tried A, B, C, D spolu jednému usporiadateľovi alebo rovnakému tenisovému 

areálu pridelené maximálne 2 halové a 2 letné turnaje v jednej vekovej kategórii. 

6. V kategórii dospelých budú pri prideľovaní turnajov tried  A, B uprednostnení organizátori, 

ktorí ponúknu „prize money“(A - min. 1000,- €, B - min. 500,- €) 

7. Usporiadateľ letných mládežníckych turnajov triedy „A“ a „B“ musí usporiadať obidve 

kategórie , t.j. chlapcov aj dievčatá.  

8. Pri prideľovaní turnajov rešpektovať certifikáty jednotlivých tenisových areálov.  

9. V halovej sezóne uprednostňovať usporiadateľov, ktorí disponujú pevnou halou. 

10. Do TL môžu byť zaradené iba turnaje, ktoré usporiadateľ plánuje zorganizovať na svojich 

dvorcoch, resp. dvorcoch, ktoré má v dlhodobom prenájme. 

11. Pri výbere do kategórie mládeže uprednostňovať usporiadateľov, ktorí aktívne pracujú 

s mládežou (v závislosti od počtu hráčov v oficiálnych rebríčkoch v danej vekovej kategórii) 

a mali v aktuálnej sezóne zapojené družstvá v regionálnej súťaži mládeže. Kluby, ktoré 

nemajú registrovaných hráčov v danej kategórii sa nemôžu uchádzať o zaradenie turnaja do 

TL, pokiaľ je dostatok aktívnych záujemcov. 

12. Minimálny počet a kvalita dvorcov musí byť nasledovná: 

Leto: A a B – 6 , C – 3, D – 2 

Zima: A, B a C – 2 



Slovenský tenisový zväz - 2022/VV0615/015, strana 2 

 

Kvalita: V zimnej sezóne odporúčané povrchy hard a antuka, V lete uprednostniť antuku. 

Nové povrchy (napr. umelá tráva) môžu byť skúšobne iba na turnajoch triedy „C“, „D“. 

Parkety nemôžu byť na turnajoch triedy „A“ „B“ a  „C“  

Ukazovatele skóre: povinné pri turnajoch triedy A a B. 

Uprednostňovať usporiadateľov s predpísaným počtom dvorcov v jednom areáli. 

Pri halových turnajoch, ktoré majú k dispozícii 2 dvorce uprednostňovať turnaje kde je 

vypísaná v jednom termíne len jedna kategória, t.j. CH alebo D. 

V letnej sezóne obmedziť počet účastníkov v závislosti od počtu dvorcov (2 dvorce/ max. 16 

len jedna kategória, 3 dvorce/ max. 32 len jedna kategória) 

13. Turnaje dospelých začínať v sobotu s výnimkou turnajov triedy „D“ 

14. V závislosti od závažnosti porušenia ŠTP v predchádzajúcej sezóne nemusí byť 

usporiadateľovi schválená žiadosť o usporiadanie turnaja. 

15. Turnaj prideliť len usporiadateľom, ktorí spracovávajú turnaj cez systém etenis (prihlášky, 

akceptácia, výsledky). 

16. Neprideliť turnaj klubu, ktorý nedodržal v rámci podujatí STZ predpísané lopty. 

17. Neprideliť turnaj klubu, ktorý nemá evidovaného rozhodcu s platnou licenciou (rozhodca musí 

mať v žiadosti o licenciu uvedenú konkrétnu klubovú príslušnosť). 

18. Neprideľovať žiadne turnaje v termíne 1. – 15. 4.  

19. Na základe priemerného počtu mínusových (trestných) bodov z vyhodnotení turnajov 

uplynulej sezóny bude usporiadateľovi obmedzená trieda turnaja v ďalšej sezóne podľa 

nasledovného kľúča: 

0 až 10 mínusových bodov – trieda bez obmedzenia 

10,01 až 15 bodov - maximálne trieda B 

15,01 až 20 bodov - maximálne trieda C 

20,01 až 25 bodov - maximálne trieda D 

viac ako 25 bodov - turnaj nebude pridelený 

 

 

 

 

Schválil VV STZ dňa 15. 6. 2022 


