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ROZPIS 

Letných majstrovstiev Slovenskej republiky v tenise na rok 2022 
 

A: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. Riadiaci orgán: Slovenský tenisový zväz 

 

2. Kategórie a triedy: mladšie, staršie žiactvo, dorast (trieda M – 8),  

   mladší dorast (trieda M – 6) 

 

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

 

23. – 27. 5. 2022 mladšie žiactvo  TK Kúpele Piešťany 

30. 5. – 3. 6. 2022 staršie žiactvo  TK Kúpele Piešťany 

6. – 10. 6. 2022 mladší dorast  TC Empire Trnava 

23. – 27. 5. 2022 dorast  TK Žilina 

 

4. Prihlášky: Hráč sa prihlasuje samostatne cez systém eTenis v termíne do: 

 

mladšie žiactvo: 9. 5. 2022 

staršie žiactvo: 16. 5. 2022 

mladší dorast: 23. 5. 2022 

dorast: 9. 5. 2022 
 

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 prihlásili v termíne. Týmto podmienkam nepodlieha iba udelenie voľnej karty STZ, regiónu 

a usporiadateľa. 

Nominácia účastníkov na M SR, vrátane náhradníkov, bude uverejnená na internetovej stránke STZ 

(www.stz.sk) v časti domáce súťaže 7 dní pred začiatkom súťaže. Hráči sú povinní informovať sa o svojom 

prijatí resp. neprijatí do súťaže a prípadnú pripomienku k nominácii môžu doručiť na STZ resp. príslušný 

región najneskôr 5 dní pred začiatkom súťaže. Kompetentné orgány musia uzavrieť pripomienky najneskôr 

3 dni pred začiatkom súťaže. Po tomto termíne nie sú možné zmeny v nomináciách. 

 

5. Hospodárske podmienky: Účastníci si hradia všetky pobytové náklady (cestovné, stravu a ubytovanie). 

Vklad do súťaže sa neplatí. 

 

6. Titul: Víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Majster SR na rok 2022“, 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: Informácie podávajú organizační pracovníci jednotlivých M SR. Usporiadateľ zabezpečí 

ubytovanie pre rozhodcov.  

 

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 
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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. Vo dvojhre aj štvorhre sa uplatňuje pravidlo No-Let, t. j. pri dotyku siete pri podaní sa pokračuje 

v hre. 

 

5. Počet štartujúcich a nominácie: 

 ml. žiactvo st. žiactvo ml. dorast dorast 

Počet štartujúcich 48 48 48 48 

Priama nominácia podľa OR 14 14 14 16 

Priama nominácia podľa CR z NVK  6* 6 6 4 

Nominácia regiónov  24 24 24 24 

Voľné karty STZ 2 2 2 2 

Voľné karty usporiadateľ 2 2 2 2 

/* v kategórii mladšieho žiactva ročník 2011 alebo 2012 podľa predbežného rebríčka zo dňa 10. 5. 2022/ 

 

Ak región nenaplní svoju nomináciu, zvýši sa počet voľných kariet 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. 

 

Do štvorhry musia byť uprednostnení hráči, ktorí štartovali v dvojhre. Náhradníci môžu byť prijatí iba 

v prípade, že štvorhra nie je naplnená, to znamená, že náhradník nesmie byť uprednostnený ani na úkor 

hráča, ktorý si nenašiel partnera z dvojhry. 

 

6. Podmienky štartu: platná registrácia a slovenská štátna príslušnosť v zmysle čl. 11 a 12 registračného 

poriadku. Ak je hráč registrovaný v ITF alebo TE, musí aj tam vystupovať pod hlavičkou SVK.  

 

7.  Žrebovanie:  
ml. žiactvo a dorast: 22. 5. 2022 o 9.00 hod. v mieste konania 

staršie žiactvo: 29. 5. 2022 o 9.00 hod. v mieste konania 

ml. dorast: 5. 6. 2022 o 9.00 hod. v mieste konania 

 

Po vyžrebovaní bude zverejnený časový harmonogram 1. kola súťaže v systéme eTenis. 

 

8. Prezentácia:  
Každý hráč sa odprezentuje najneskôr 15 minút pred svojím prvým plánovaným zápasom u vrchného 

rozhodcu.  

 

9. Časový harmonogram a poradie zápasov: zverejní riaditeľstvo pred majstrovstvami. Najskorší 

začiatok zápasov v jednotlivých dňoch je o 9.00 hod.  Hráč by nemal odohrať viac ako 3 zápasy denne 

v zmysle SP čl. 66 - trieda A. Medzi dvoma dvojhrami musí mať hráč minimálne tri hodiny prestávku. 

Úprava programu je v právomoci riaditeľstva majstrovstiev. V prípade nepriaznivého počasia usporiadateľ 

môže presunúť zápasy do haly. 

 

10. Lopty: Dunlop Fort All Court  
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 a na finále štvorhry 

zabezpečiť hlavných rozhodcov, prípadne môže zabezpečiť rozhodcov aj na predchádzajúce kolá. Vrchný 
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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 hod. a každý ďalší 

deň pred otvorením a po skončení programu dňa,  

- zabezpečiť ukazovatele skóre s menovkami hráčov od 1. kola,  

- priebežne spracovávať výsledky cez systém eTenis a po skončení majstrovstiev kompletnú správu a 

vyhodnotenie zaslať do 48 hodín na STZ. 

 

 


