
ROZPIS 
Halových majstrovstiev Slovenskej republiky v tenise na rok 2016 

 
A: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
1. Riadiaci orgán: Slovenský tenisový zväz 
 
2. Kategórie a triedy: trieda M – 7 (ml., st. žiactvo, dorast), trieda M – 4 (ml. dorast)  
 
3. Dátum, usporiadateľ, povrch: organizačné výbory budú zverejnené na www.stz.sk. 
 

Mladší žiaci 16. – 19. 1. 2016 TC Empire Trnava 3 Plexipave 
Mladšie žiačky 16. – 19. 1. 2016 TK HSC Piešťany 2 Plexipave 
Starší žiaci 9. – 12. 1. 2016 TK Slávia Agrofert STU Ba 3 Hard court 
Staršie žiačky 9. – 12. 1. 2016 TK Slovan Bratislava 3 Hard court 
Mladší dorastenci 16. – 19. 1. 2016 STC Tennis Academy Púchov 3 Plexipave 
Mladšie dorastenky 16. – 19. 1. 2016 TK Žilina 2 Decoturf 
Dorastenci 13. – 16. 2. 2016 TK Vysoké Tatry 2 Plexipave 
Dorastenky 13. – 16. 2. 2016 TK Kúpele Piešťany 2 Taraflex 

 
4. Prihlášky: Hráč sa prihlasuje samostatne cez systém eTenis v termíne do: 
 
mladšie žiactvo: do   2.   1. 2016 
staršie žiactvo:  do 26. 12. 2015 
mladší dorast:  do   2.   1. 2016 
dorast:   do 23.   1. 2016 
 
Po uzavretí prihlášok a spracovaní priamej nominácie zašle STZ zoznam prihlásených hráčov regionálnym 
tenisovým zväzom, ktoré nominujú hráčov (vrátane náhradníkov) za svoj región a zašlú ich na STZ 
najneskôr 8 dní pred oficiálnym začiatkom M SR jednotlivých kategórií. Do súťaže môžu byť zaradení 
len hráči, ktorí sa v termíne prihlásili a ich nomináciu potvrdí príslušný región, t.j. aj priamo 
nominovaných hráčov. Týmto podmienkam nepodlieha iba udelenie voľnej karty STZ a usporiadateľa.  
Hráči sú povinní informovať sa o svojom prijatí resp. neprijatí do súťaže. Nomináciu účastníkov na M SR, 
vrátane náhradníkov, uverejníme na internetovej stránke STZ (www.stz.sk) 7 dní pred začiatkom súťaže. 
 
5. Hosp. podmienky: Účastníci si hradia všetky pobytové náklady (cestovné, stravu a ubytovanie). Vklad 
do súťaže sa neplatí. 
 
6. Titul:  víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Halový Majster SR na rok 2016“, dostanú diplomy, 
medaily a pohár, finalisti a semifinalisti 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 M SR. Usporiadateľ zabezpečí ubytovanie pre 
rozhodcov a na základe písomných požiadaviek aj pre hráčov. Žiadosť o zabezpečenie ubytovania treba 
zaslať na adresu usporiadateľa najneskôr 14 dní pred začiatkom súťaže, t.j. nie až po zverejnení 
nominácie. Usporiadateľ nie je povinný zabezpečiť ubytovanie hráčom a sprievodu, ktorí o to v termíne 
nepožiadali.  
 
 
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 
1. Predpis: hrá sa podľa platných pravidiel tenisu, súťažného poriadku a tohto rozpisu. 



 
2. Kategórie: ml. žiaci, ml. žiačky, st. žiaci, st. žiačky, ml. dorastenci, ml. dorastenky, dorastenci, 
dorastenky. 
 
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. 
 
5. Počet štartujúcich a nominácia:  
 

 ml.ž. st.ž. ml.dor. dorast 
Počet štartujúcich 32 32 32 32 
Priama nominácia 12 9 11 9 
Finalisti z MSR NVK  0 0 2 2 
Priama nominácia podľa rebríčka NVK  0 4 4 2 
Nominácia regiónov  12 16 12 16 
Nominácia regiónov roč. 2005 4    
Voľné karty STZ 2 1 1 1 
Voľné karty usporiadateľ 2 2 2 2 

V prípade neprihlásenia finalistov z MSR NVK, sa zväčší počet priamej nominácie podľa rebríčka NVK. 
Ak región nenaplní svoju nomináciu, o voľných miestach rozhodne STZ. 
Náhradníci: 
v prípade neúčasti hráča, hráčky nominovaného priamo podľa rebríčka postupuje náhradník na priamu 
nomináciu, určený na základe rebríčkového postavenia. Ak sa hráč nominovaný priamo za región posunie 
do priamej nominácie, resp. nepríde na prezentáciu, má právo štartu náhradník z príslušného regiónu. 
V prípade neúčasti hráča nominovaného STZ, resp. ak sa hráč nominovaný na kartu STZ posunie do 
priamej nominácie alebo nominácie regiónu, má právo štartu náhradník na voľnú kartu STZ. Vo všetkých 
ostatných prípadoch rozhoduje usporiadateľ. 
 
6. Podmienky štartu: platná registrácia v zmysle čl. 11 a 12 registračného poriadku. 
 
7. Prezentácia: v prvom hracom dni do 9,00 h. 
 
8. Žrebovanie: 15 minút po skončení prezentácie z prítomných hráčov. 
 
9. Odporučený časový rozpis (pre dvojdvorcovú halu): Hráč by nemal odohrať viac ako 3 zápasy denne. 
Posledný zápas denného programu 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 minimálne10 hodín.  
1.deň: 1.kolo dvojhra  (16 zápasov) 
2.deň: 2.kolo dvojhra  (8 zápasov) 
 1.kolo štvorhra (8 zápasov) 
3.deň: štvrťfinále dvojhra  (4 zápasy) 
 semifinále dvojhra  (2 zápasy) 
 štvrťfinále štvorhra (2 zápasy) 
4.deň: finále dvojhra  (1 zápas) 
 semifinále štvorhra (2 zápasy) 
 finále štvorhra (1 zápas) 
Organizátor vzhľadom na priebeh súťaže môže urobiť úpravu časového rozpisu a pokiaľ má k dispozícii 
viac dvorcov vytvorí a zverejní vlastný harmonogram. Úprava musí byť včas zverejnená. 
 
10. Lopty: DUNLOP Fort All Court s logom STZ 
Na každý zápas dvojhry a od semifinále štvorhry 3 nové lopty. Od semifinále dvojhier výmena lôpt pred 3. 
setom. V kategórii dorast výmena lôpt pred 3. setom vo dvojhrách už od 1. kola. 



 
11. Rozhodcovia: vrchného rozhodcu a jeho zástupcu nominuje STZ. Jednotlivé zápasy sa hrajú bez 
hlavných rozhodcov. Usporiadateľ je povinný od semifinálových zápasov dvojhry zabezpečiť hlavných 
rozhodcov, prípadne môže zabezpečiť rozhodcov aj na predchádzajúce kolá. Vrchný rozhodca môže 
rozhodnúť o inom spôsobe rozhodovania zápasov. Vrchný rozhodca (prípadne jeho zástupca) musí byť 
osobne prítomný počas finálových zápasov. 
 
12. Námietky: písomne riaditeľstvu majstrovstiev podľa súťažného poriadku. 
 
13. Povinnosti usporiadateľa:  

- umožniť hráčom tréning deň pred oficiálnym otvorením M SR v čase od 18,00 h a každý ďalší deň 
pred otvorením a po skončení programu dňa,  

- zabezpečiť ukazovatele skóre s menovkami hráčov od 1. kola,  
- denne spracovávať výsledky cez systém eTenis a po skončení majstrovstiev kompletnú správu a 

vyhodnotenie zaslať do 48 h na STZ 
- informovať o výsledkoch TASR (sport@tasr.sk) a SITA (spo@sita.sk, fax. 02/ 5249 2732) 


