
ROZPIS 

PEUGEOT TENNIS TOUR 2020 by FORTUNA  
 

A: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

STZ organizuje sériu špeciálnych turnajov mužov a žien s názvom „PEUGEOT TENNIS TOUR 2020 by 

FORTUNA“. 

Táto séria má za cieľ zabezpečiť kvalitný súťažný program, predovšetkým pre hráčov a hráčky, ktorí 

zvyčajne štartujú na turnajoch ATP, WTA a ITF. 

Ide v prevažnej miere o reprezentantov a reprezentantky SR v kategóriách dospelých a dorastu. STZ má 

záujem, aby najlepší slovenskí hráči mali zabezpečený čo najkvalitnejší domáci program. Všetky turnaje 

sú určené pre 16 mužov a 16 žien, ktorí budú do turnaja akceptovaní podľa pravidiel uvedených nižšie. 
 

1. Riadiaci orgán: Slovenský tenisový zväz 

 

2. Vekové kategórie: muži, ženy 

 

3. Dátum, usporiadateľ: organizačné výbory budú zverejnené na www.stz.sk. 

 

1.  17. – 20.6. 2020 – TK Slovan Bratislava 

2.  9. – 12.7. 2020 – TK Slávia STU Bratislava 

3. 23.- 26.7. 2020 – TK HSC Piešťany – muži; TK Kúpele Piešťany – ženy 

4. 30.7.-2.8. 2020 – TK Žilina 

5.  25. – 28.8. 2020 – TA Prešov 

 

STZ má právo zrušiť niektorý z turnajov v prípade, že sa začnú hrať oficiálne turnaje ATP,  

WTA a ITF. STZ má rovnako právo zrušiť niektoré z turnajov, v prípade, že by bolo usporiadanie 

turnaja rizikové z hľadiska hygienickej či epidemiologickej situácie na Slovensku. 

 

4.a) Prihlášky: Právo prihlásiť sa majú hráči, ktorí sú umiestnení do 20.miesta celoštátneho rebríčka 

dospelých, resp. dorastu za rok 2019. 

Hráči sa prihlasujú na STZ emailom na adresu: miriam.blehova@stz.sk do nasledovných termínov: 

 

17. – 20.6. 2020 – TK Slovan Bratislava – prihlášky do: 10.6. 2020 

vrchný rozhodca: Ing.Jarmila Kováčová (jakov27@gmail.com) 

 

9. – 12.7. 2020 – TK Slávia STU Bratislava – prihlášky do: 1.7. 2020 

vrchný rozhodca: Ing.Jarmila Kováčová (jakov27@gmail.com) 

 

23. -26.7. 2020 – TK HSC Piešťany – muži; TK Kúpele Piešťany – ženy – prihlášky do: 15.7. 2020 

vrchní rozhodcovia:  

Ing.Jarmila Kováčová (jakov27@gmail.com) – TK Kúpele Piešťany 

Doc. Ing. Michal Varmus, PhD. (michal.varmus@gmail.com) – HSC Piešťany 

 

30.7.-2.8.  2020 – TK Žilina – prihlášky do: 22.7. 2020 

Doc. Ing. Michal Varmus, PhD. (michal.varmus@gmail.com)  

 

25. – 28.8. 2020 – Tenisová Akadémia Prešov, Štúrova ulica (za vysokoškolským internátom)  – 

prihlášky do: 18.8. 2020 

Organizačný výbor turnaja: 

Riaditeľ turnaja : Jozef Maras ml. 

Vrchný rozhodca: Ing.Vladimír Gerhart (oui.gerhart@gmail.com) 

Zástupca riaditeľa: Ing. Milan Pavlovčik 

Zdravotník: Pavol Ďurčov 
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V emailovej prihláške hráč uvedie aj svoje číslo účtu pre zaslanie odmeny (vo formáte IBAN). 

Zaslaním prihlášky hráč bez výhrad akceptuje všetky podmienky STZ, uvedené v tomto rozpise súťaže. 

 

Prihlášky do štvorhry budú prebiehať zápisom v mieste turnaja vždy v 1.deň turnaja do 12:00 hod. 

 

4.b.) Odhlášky: Prihlásení hráči sa môžu odhlásiť emailom na adresu: miriam.blehova@stz.sk vždy do 

15:00 v deň žrebovania turnaja. Po tomto termíne sa hráči odhlasujú emailom vrchnému rozhodcovi 

príslušného turnaja. 

 

 

5. Hospodárske podmienky: Všetci slovenskí hráči majú nárok na cestovné podľa schválených smerníc 

STZ len v prípade , že dejisko turnaja je vzdialené viac ako 100 km od trvalého/prechodného bydliska 

hráča. 

Všetci štartujúci hráči majú nárok na príspevok na ubytovanie vo výške max. 60 EUR / nocľah, pokiaľ je 

miesto konania turnaja viac ako 100 km od miesta ich trvalého/prechodného bydliska. Cestovné 

a ubytovanie bude hráčom preplatené zo strany STZ na základe predložených skutočných dokladov 

v pokladni STZ. Hráči sú povinní predložiť doklady najneskôr do 60 dní po skončení posledného 

podujatia. Po uplynutí tejto lehoty hráč stráca nárok na preplatenie nákladov. 

Vklad do súťaže sa neplatí. 

 

 

6. Systém série turnajov:  
Turnaje budú tvoriť ucelený okruh. Hráči budú za umiestnenie v jednotlivých turnajoch získavať body 

do celkovej klasifikácie PEUGEOT TENNIS TOUR 2020 by FORTUNA zvlášť vo dvojhre a zvlášť vo 

štvorhre. 

Po poslednom turnaji sa vytvorí celkové poradie hráčov PEUGEOT TENNIS TOUR 2020 by 

FORTUNA a najlepší hráči budú ocenení. 

 

Klasifikácia turnajov: 

Výsledky z jednotlivých turnajov sa hráčom do rebríčka mužov, resp.žien nezapočítavajú. 

 

 

7. Povinnosti hráčov:  
Riadne dohrať všetky disciplíny turnaja, v ktorých štartuje. 

 

 

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA 

 

1. Predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel tenisu a tohto rozpisu. 

 

 

2. Kategórie: muži, ženy 

 

 

3. Disciplíny: dvojhra, štvorhra 

 

 

4. 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.   
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5. Počet štartujúcich a nominácie: 

Dvojhra 

 muži ženy 

Počet štartujúcich 16 16 

Na základe celoštátneho rebríčka SR mužov, resp.žien 

za rok 2019 5 5 

Na základe celoštátneho rebríčka SR dorastencov, 

resp.dorasteniek za rok 2019 5    5 

Voľné karty STZ 6 6 

 

Štvorhra 

 muži ženy 

Počet štartujúcich párov 8 8 

Na základe zápisu do štvorhry-prednosť majú hráči 

z dvojhry 6 6 

Voľné karty STZ 2 2 

 

Akceptácia do turnaja vrátane náhradníkov bude zverejnená na oficiálnej stránke STZ najneskôr 

5 dní pred začiatkom turnaja. 

 

 

Náhradníci:  

- pred žrebom (do 15:00 v deň žrebovania) bude náhradníkov dopĺňať STZ v zmysle rozpisu na 

základe rebríčkov SR dospelých, resp.dorastu; po 15:00 v deň žrebovania bude náhradníkov 

dopĺňať vrchný rozhodca v zmysle rozpisu na základe rebríčkov SR dospelých, resp.dorastu 

- po žrebe bude dopĺňať vrchný rozhodca v zmysle pravidiel na akceptáciu, na základe zápisu 

náhradníkov. Zápis pre náhradníkov na mieste bude u vrchného rozhodcu pred začiatkom 

programu 1.dňa. 

 

6.Podmienky štartu: platná registrácia STZ (výnimku majú hráči štartujúci na voľnú kartu) 

 

 

7. Prezentácia na dvojhru: turnaje sa hrajú bez prezentácie. 

 

 

8. Žrebovanie: Deň vopred o 18:00 hod v mieste turnaja. Hracie plány ako i poradie zápasov 

v jednotlivých dňoch budú zverejnené na informačnej tabuli v mieste konania turnaja ako i na oficiálnej 

stránke STZ. 

 

 

9. Časový rozpis turnaja:  
1.deň – osemfinále dvojhry mužov a žien 

2.deň – štvrťfinále dvojhry mužov a žien 

          - štvrťfinále štvorhry mužov a žien 

3.deň – semifinále dvojhry mužov a žien 

          - semifinále štvorhry mužov a žien 

4.deň – finále dvojhry mužov a žien 

          - finále štvorhry mužov a žien 

 

10. Lopty: Dunlop Fort All Court TS  

Na každý zápas dvojhry a štvorhry 4 nové lopty. Lopty sa menia systémom 11/13. 

 

11. Rozhodcovia: Vrchného rozhodcu a jeho zástupcu nominuje STZ. Jednotlivé zápasy sa hrajú s 

empajrovými rozhodcami. 



 

12. Námietky: písomne riaditeľstvu turnaja. 

 

 

13. Zberači: na všetky finálové zápasy zabezpečí klub zberačov  

 

 

14. Povinnosti usporiadateľa: budú upresnené v zmluve medzi STZ a klubom 

 

 

15. Systém bodovania „PEUGEOT TENNIS TOUR 2020 by FORTUNA“ za výsledky  

      na jednotlivých turnajoch: 

- Dvojhra:     Štvorhra: 

víťaz:  20 bodov   víťazi:  20 bodov / pár, t.j. 10 bodov / hráč 

finalista: 12 bodov   finalisti: 12 bodov / pár, t.j. 6 bodov  / hráč 

semifinalisti: 8 bodov   semifinalisti: 8 bodov / pár, t.j. 4 body / hráč 

štvrťfinalisti: 4 body    štvrťfinalisti: 2 body / pár, t.j. 1 bod / hráč 

osemfinalisti: 1 bod 

 

 

 

Zisk uvedených bodov je podmienený účasťou minimálne 4 hráčov (hráčok), ktorých ATP, 

resp.WTA rebríček je lepší ako 600. V prípade nesplnenia tejto podmienky bude zisk bodov 

nasledovný: 

 

- Dvojhra:     Štvorhra: 

víťaz:  10 bodov   víťazi:  10 bodov / pár, t.j. 5 bodov / hráč 

finalista: 6 bodov   finalisti: 6 bodov / pár, t.j. 3 body  / hráč 

semifinalisti: 4 bodov   semifinalisti: 4 body / pár, t.j. 2 body / hráč 

štvrťfinalisti: 2 body    štvrťfinalisti: 2 body / pár, t.j. 1 bod / hráč 

osemfinalisti: 1 bod 

 

 

V celkovom hodnotení vytvorí STZ samostatne poradie hráčov PEUGEOT TENNIS TOUR 2020 

by FORTUNA vo dvojhre a vo štvorhre. 

 

 

16. Odmeny za výsledky na jednotlivých turnajoch: 

- Dvojhra:     Štvorhra: 

víťaz:  3.000 EUR   víťazi:  1.000 EUR / pár 

finalista: 1.500 EUR   finalisti: 500 EUR / pár 

semifinalisti: 750 EUR   semifinalisti: 250 EUR / pár 

štvrťfinalisti: 500 EUR   štvrťfinalisti:  - 

osemfinalisti: - 

 

Výška uvedených odmien je podmienená účasťou minimálne 4 hráčov (hráčok), ktorých 

ATP, resp.WTA rebríček je lepší ako 600. V prípade nesplnenia tejto podmienky budú 

odmeny nasledovné: 

 

- Dvojhra:     Štvorhra: 

víťaz:  1.500 EUR   víťazi:  500 EUR / pár 

finalista: 750 EUR   finalisti: 250 EUR / pár 

semifinalisti: 375 EUR   semifinalisti: 125 EUR / pár 

štvrťfinalisti: 250 EUR   štvrťfinalisti:  - 

osemfinalisti: - 



 

 

17. Odmeny za celkové umiestnenie v Peugeot Tennis Tou 2020 by FORTUNA: 

- Dvojhra:     Štvorhra: 

1.miesto: 2.000 EUR   1.miesto: 500 EUR 

2.miesto: 1.000 EUR 

3.miesta: 500 EUR 

 

Odmeny za celkové umiestnenie sa hráčom uhradia len v prípade, ak sa uskutočnia minimálne 3 turnaje 

Peugeot Tennis Tour 2020 by FORTUNA. 

 

18. Úhrada odmeny: 

Odmenu za výsledok na jednotlivých turnajoch (prize money) uhradí hráčovi STZ do 7 dní po skončení 

každého turnaja prevodom na jeho bankový účet a odmenu za celkové umiestnenie v Peugeot Tennis 

Tour uhradí hráčovi STZ do 7 dní po poslednom turnaji prevodom na jeho bankový účet. Odmena bude  

v zmysle platných predpisov uhradená netto po odpočítaní zrážkovej dane vo výške 19%. 

 


