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ROZPIS 
majstrovstiev Slovenska družstiev mládeže na rok 2019 

 
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
1. Riadiaci orgán: Slovenský tenisový zväz 
2. Názov súťaže: Majstrovstvá Slovenska družstiev mládeže 
3. Vekové kategórie: ml. žiaci, ml. žiačky, st. žiaci, st. žiačky, dorastenci, dorastenky 
4. Termíny a usporiadatelia: Usporiadatelia budú určení a zverejnení na www.stz.sk po uzávierke 

konkurzu na usporiadateľa koncom júla. 

Kategória Termín Usporiadateľ 

Mladší žiaci 22. - 24. 8. 2019 konkurz – jún 2019 
Mladšie žiačky 25. - 27. 8. 2019 konkurz – jún 2019 
Starší žiaci 29. - 31. 8. 2019 konkurz – jún 2019 
Staršie žiačky 1. - 3. 9. 2019 konkurz – jún 2019 
Dorastenci 22. - 24. 8. 2019 konkurz – jún 2019 
Dorastenky 25. - 27. 8. 2019 konkurz – jún 2019 

 
5. Počet štartujúcich: dve družstvá z každého regiónu. 
6. Organizační pracovníci, adresa dvorcov: na www.stz.sk v časti /súťaže/ družstvá 
7. Prihlášky: prihláška družstiev do najvyššej regionálnej súťaže je súčasne prihláškou do finálového 

turnaja majstrovstiev SR družstiev príslušnej kategórie, ak si družstvo postup vybojuje. Regionálne 
zväzy sú povinné nahlásiť postupujúce družstvá na STZ po uzavretí regionálnej súťaže. Požiadavky 
na ubytovanie treba zaslať organizačným pracovníkom najneskôr 14 dní pred otvorením M SR. 

8. Hospodárske podmienky: Účastníci si hradia všetky pobytové náklady (cestovné, stravu 
a ubytovanie). 
Družstvo je povinné odohrať všetky stretnutia, okrem prípadov keď riaditeľstvo turnaja 
z objektívnych dôvodov rozhodne inak. V prípade nenastúpenia na niektoré stretnutie bude družstvo 
sankcionované v súlade so súťažným a disciplinárnym poriadkom.  
Dvom rozhodcom hradí STZ cestovné, stravné, ubytovanie a odmenu za výkon funkcie podľa 
platného sadzobníka odmien. Odmena musí byť zdanená. Refundácia mzdy sa neposkytuje. 

9. Lopty: „Dunlop Fort All Court TS s logom STZ“. Na každý zápas 3 nové lopty. V kategórii 
dorastu 3 nové lopty aj na tretí set v dvojhrách. 

10. Titul a ceny: víťazné družstvo získa titul „Majster Slovenska družstiev v tenise na rok 2019“, pohár, 
diplom a medaily, ostatné družstvá na medailových miestach diplom a medaily. 

 
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 
1. Predpis: hrá sa podľa SPT, platných pravidiel tenisu a tohto rozpisu. Uplatňuje sa pravidlo No-Let. 

V štvorhre sa hrá systémom bez výhod (No-Ad) a prípadný tretí rozhodujúci set ako supertajbrejk do 
10.  

2. Štartujúci: za družstvo štartujú registrovaní hráči v príslušnom klube alebo tí, ktorí majú povolené 
hosťovanie v tomto klube. V rámci jedného stretnutia môžu za družstvo nastúpiť maximálne dvaja 
hosťujúci hráči. Cudzí štátni príslušníci štartovať nemôžu pokiaľ nie sú registrovaní ako občania SR, 
t. j. nespĺňajú podmienky čl. 17 RP. 

3. Podmienky štartu: štartujú prvé dve družstvá z najvyššej regionálnej súťaže v každej kategórii (ak 
spĺňajú podmienky čl. 76 SP). Družstvo štartuje na súpisku vyhotovenú klubom a potvrdenú STZ (za 
potvrdenú súpisku sa považuje súpiska zverejnená v systéme eTenis). V súlade s článkom 86 SP 
zostavujú účastníci nové súpisky pri dodržaní čl. 89 až 91 SP tenisu.  
Pre určenie poradia hráčov na súpiske, na základe medzinárodného rebríčka, je pre M SR mládeže 
určujúci rebríček vydaný 32. týždeň, t. j. 5. 8. 2019 pre ITF - dorast a 6. 8. 2019 pre TE – staršie 
žiactvo. 

4. Lehota na predloženie súpisiek: Súpisku treba spracovať cez systém eTenis najneskôr do 
12. 8. 2019. Oficiálne súpisky budú zverejnené v systéme eTenis.  
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5. Prezentácia: v prvý deň do 9.00 hod. M SR sa otvoria spoločným nástupom družstiev. Všetci hráči 
musia mať platnú registráciu. Ak sa kapitáni zúčastnených družstiev a usporiadateľ nedohodnú inak, 
stretnutia sa začínajú denne o 9.00 hod. 

6. Žrebovanie: Nasadenie a žrebovanie družstiev všetkých kategórií sa uskutoční na STZ dňa 
15. 8. 2019 o 10.00 hod. Nasadenie sa vykoná podľa súčtu bodovej hodnoty (v súlade s tabuľkou) 
piatich najlepších hráčov družstva z potvrdenej súpisky STZ. V prípade rovnakého počtu bodov 
rozhoduje lepšie rebríčkové postavenie najlepšieho hráča družstva. Družstvá z jedného regiónu 
musia byť v rôznych poloviciach hracieho plánu. 

Tabuľka na nasadzovanie v súťaži družstiev: 

Umiestnenie na rebríčku Body 

Hráči s MR (TE do 50./ITF do 150.) 60 
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1 – 2  60 
3 – 5 50 
6 – 10 40 
11 – 20 30 
21 – 35 20 
36 – 50 15 
51 – 80 10 
81 – 120 6 
zaradení nad 120 4 
nezaradení 2 

 
 
7. Systém súťaže: Hrá sa 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. Vo všetkých kategóriách jednotlivé stretnutia pozostávajú zo 7 
zápasov (5 dvojhier a 2 štvorhier). 

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

po ukončení posledného zápasu konkrétneho kola. 
10. Rozhodcovia: Vrchného rozhodcu a jeho zástupcu deleguje STZ.  
11. Poriadkové pokuty: Pokuty sa udeľujú v súlade so SPT, osobitne: 

15,- € neoprávnený štart hráča 
17,- € za neskoro odovzdanú alebo neúplne spracovanú súpisku 
17,- € ak funkciu kapitána prevezme náhradník, ktorý nie je na súpiske a nepreukáže sa poverením 
klubu, resp. ak kapitán nie je prítomný na stretnutí 
34,- € ak kapitán nemá trénerskú licenciu 
34,- € za každé voľné miesto v zostave stretnutia (chýbajúci hráč) 
166,- € za nenastúpenie družstva na dohrávku rozohraného stretnutia 
332,- € za nenastúpenie družstva na stretnutie 
664,- € za odstúpenie družstva zo súťaže po vyžrebovaní 

12. Záverečné ustanovenie: aktuálne informácie zverejníme na www.stz.sk v časti /súťaže/ družstvá. 
Súťaž bude riadiť organizačný výbor. V prípade nepriaznivého počasia má právo usporiadateľ 
predĺžiť M SR o jeden deň.  


