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Majstrovstvá Slovenska družstiev seniorov na rok 2017 
 
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
1. Riadiaci orgán: Slovenský tenisový zväz 
 
2. Názov súťaže: Majstrovstvá Slovenska družstiev seniorov 
 
3. Vekové kategórie, termíny, usporiadatelia: Usporiadatelia budú určení a zverejnení na 

www.stz.sk po uzávierke konkurzu na usporiadateľa koncom júla.  
 

Kategória Predpokladaný termín Usporiadateľ 

Muži 35+ 8. – 10. 9. 2017 TK Kúpele Piešťany 
Muži 45+ 15. – 17. 9. 2017 TK Vysoké Tatry 
Muži 55+ 8. – 10. 9. 2017 TK Slovan Galanta 
Muži 65+ 15. – 17. 9. 2017 TK Kúpele Piešťany 

 
4. Počet štartujúcich: 8 družstiev v kategórii M 35+ a M 45+ (2 družstvá z každého regiónu), 

4 družstvá v kategórii M 55+ a M 65+ (1 družstvo z každého regiónu).  
Zoznam družstiev bude zverejnený na www.stz.sk v časti /domáce súťaže/ družstvá/. 
Ak nebude prihlásený dostatočný počet družstiev (minimálne 4 družstvá), M SR sa v danej 
vekovej kategórii neuskutočnia.  

 
5. Organizační pracovníci a adresa dvorcov: na www.stz.sk v časti domáce súťaže/ seniori. 
 
6. Prihlášky: po ukončení regionálnych súťaží družstiev nahlásia regionálne zväzy postupujúce 

družstvá na STZ. Družstvá, ktoré si zabezpečili právo účasti na M SR, sú povinné písomne 
(e-mailom: janka.siebenstichova@stz.sk) potvrdiť svoj štart. V prípade, že niektoré z družstiev 
najneskôr do 31. 7. 2016 nedoručí prihlášku na STZ, má právo účasti na M SR ďalšie družstvo 
z príslušného regiónu na základe poradia v konečnej tabuľke v danom regióne, pričom platí, že 
za jeden klub môže štartovať len 1 družstvo. Ak príslušný región nemá náhradníka, môže 
štartovať ďalšie družstvo z iných regiónov. O výbere regiónu rozhoduje väčší počet družstiev 
zapojených do regionálnej súťaže v danej vekovej kategórii. V prípade rovnosti rozhoduje lepšie 
konečné umiestnenie záujemcu, inak žreb. 
Požiadavky na ubytovanie zasielajú najneskôr 14 dní pred otvorením M SR kapitáni družstiev 
organizačným pracovníkom, uvedeným v prílohe. 

 
7. Hospodárske podmienky: Účastníci štartujú na vlastné náklady. Vklady od účastníkov sa 

nevyberajú. Usporiadateľ hradí delegovaným rozhodcom cestovné, stravné, ubytovanie a odmenu 
za výkon funkcie podľa platného sadzobníka odmien STZ pre rok 2017. Odmena musí byť 
zdanená. Refundácia mzdy sa neposkytuje. 

 
8.  Dvorce: Hrá sa vonku na antuke, v hale iba v prípade nepriaznivého počasia. 
 
9. Lopty: „Dunlop Fort All Court TS s logom STZ“, na každý zápas dvojhry aj štvorhry tri nové 

lopty. 
 
10. Titul a ceny: víťazné družstvo získa titul „Majster Slovenska družstiev v tenise seniorov na rok 

2017“ v danej vekovej kategórii, pohár, diplom a medaily, ostatné družstvá na medailových 
miestach diplom a medaily. 

 
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 
1. Predpis: hrá sa podľa platných pravidiel tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre súťaže 

seniorov a tohto rozpisu .  
 
2. Štartujúci: za družstvo štartujú hráči s platnou registráciou v príslušnom klube alebo tí, ktorí 

majú povolené hosťovanie v tomto klube.  
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3. Podmienky štartu: štartujú prvé 2 družstvá (kategória M 35+ a 45+) alebo prvé družstvo 

(kategória 55+ a 65+) z najvyššej regionálnej súťaže. Družstvo štartuje na oficiálnu súpisku 
zverejnenú v systéme eTenis. Finálového turnaja sa nemôže zúčastniť viac družstiev z jedného 
regiónu v príslušnej kategórii, než stanovuje tento rozpis. 

 
4. Lehota na predloženie súpisiek: súpisku treba spracovať cez systém eTenis najneskôr do 

30. 8. 2017. Potvrdené súpisky STZ zverejní v systéme eTenis. Hráči na súpiske môžu byť 
v ľubovoľnom poradí. Pre tvorbu súpisky a dopisovanie na súpisku platia všetky ostatné 
ustanovenia Súťažného poriadku (predovšetkým čl. 91 a 92). 

 
5. Prezentácia: v prvý deň do 9.00 hod. Všetci hráči musia mať platnú registráciu. M SR sa otvoria 

spoločným nástupom družstiev. 
 
6. Žrebovanie: nasadenie a žrebovanie družstiev sa uskutoční po prezentácii družstiev. 

V kategórii M 35+ a  M 45+ budú nasadení víťazi najvyšších regionálnych súťaží (t. j. 4 
družstvá). Poradie nasadených bude určené žrebom. Družstvá z jedného regiónu musia byť 
vyžrebované v rôznych poloviciach hracieho plánu. V prípade účasti 4 družstiev sa čísla 
družstvám pridelia žrebom a poradie odohrania jednotlivých stretnutí bude rovnaké ako v 
kategórii 55+ a 65+. 
V kategórii 55+ a M 65+ budú čísla družstvám pridelené nasledovne BTZ=1, ZsTZ=2, SsTZ=3 
a VsTz=4. Poradie odohrania jednotlivých stretnutí bude v zmysle Bergerových tabuliek pre 3 - 4 
účastníkov, t. j. /2-4, 3-1/ 4-3, 1-2/ 1-4, 2-3/. 

 
7. Systém súťaže: 

Kategória M 35+ a M 45+ vylučovacím systémom podľa vyžrebovania. Víťazné družstvá  hrajú o 
umiestnenie na 1. – 4. mieste. Družstvá, ktoré prehrali v prvom kole, pokračujú v stretnutiach o 
umiestnenie na 5. – 8. mieste. Jednotlivé stretnutia pozostávajú z 5 zápasov (4 dvojhier a 1 
štvorhry). V prípade účasti len štyroch družstiev sa bude hrať systémom každý s každým.  
Kategória 55 a M 65+ sa hrá systémom každý s každým, pričom jednotlivé stretnutia pozostávajú 
z 3 zápasov (2 dvojhier a 1 štvorhry). V prvý hrací deň družstvá odohrajú 2 stretnutia, ráno po 
nástupe družstiev 1. kolo, poobede (čas podľa dohody) 2.kolo. 
 

8. Námietky: kluby môžu podávať v súlade s príslušnými ustanoveniami SPT. 
 
9. Zápis o stretnutí:. spracuje usporiadateľ M SR cez systém eTenis každý deň súťaže po ukončení 

posledného zápasu konkrétneho kola alebo zašle originál ihneď po skončení súťaže na STZ, 
Príkopová 6, 831 03 Bratislava. 

 
10. Rozhodcovia: vrchných  rozhodcov deleguje STZ.  
 
11. Poriadkové pokuty: udeľujú sa v súlade so SPT osobitne: 

17,- € za neskoro odovzdanú alebo neúplne spracovanú súpisku 
34,- € za každé voľné miesto v zostave stretnutia (chýbajúci hráč) 
50,- € ak družstvo odstúpi po prihlásení do súťaže 
133,- € ak družstvo nenastúpi na stretnutie 
332,- € ak sa družstvo nedostaví na MSR 
Ak sa družstvo dopustí priestupku a následne neuhradí pokutu, nemá nárok štartovať v ďalšom 
ročníku súťaže. 

 
12. Záverečné ustanovenie: súťaž bude riadiť organizačný výbor. V prípade nepriaznivého počasia 

má právo usporiadateľ predĺžiť M SR o jeden deň.  


