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ROZPIS  

letných majstrovstiev Slovenska v tenise seniorov na rok 2022 

 

 
A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. Riadiaci orgán: Slovenský tenisový zväz 

 

2. Kategórie, dátum, usporiadateľ, povrch, organizačný výbor: 

 

Dvojhra – M35+, M40+ M45+, M50+, M55+, M60+, M65+, M70+, M75+, M80+, M85+ 

Ž35+, Ž45+ 

Štvorhra – M35+ M45+, M55+, M65+, M75+, Ženy 

 

24. – 27. 6. 2022, TK HSC PIEŠŤANY  

Dvorce: 6 Antuka 

Riaditeľ: Ing. Peter Habán 

Vrchný rozhodca: Ing. Pavol Šimo 

Zástupca rozhodcu: Kristián Stevič 

Zdravotník: Peter Klčo 

Kontaktná osoba: Kristián Stevič, 0908 069 861, kristian.stevic@gmail.com  

 

3. Prihlášky: do 22. 6. 2022 cez systém www.zasportujsiopen.sk 

Štartovať môžu len hráči, ktorí sa osobne prezentujú, majú platnú registráciu v STZ a prihlásia 

sa na majstrovstvá do 22. júna 2022 cez systém zasportujsiopen. Počet účastníkov v každej 

vekovej kategórii je neobmedzený. 

NEPRIHLÁSENÍ HRÁČI NEMÔŽU BYŤ PRIJATÍ DO SÚŤAŽE (ani na voľné karty). 

 

4. Hospodárske podmienky: Účastníci štartujú na vlastné náklady. Vklad do súťaže sa neplatí.  

 

5. Titul: víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Majster SR na rok 2022“, finalisti dvojhry aj 

štvorhry dostanú diplomy a medaily, porazení semifinalisti dostanú diplomy. 

 

6. Povinnosti hráčov: 

a) Štartovať minimálne v jednej z vypísaných disciplín (dvojhra alebo štvorhra), riadne 

dohrať súťaž 

b) Nevzďaľovať sa počas účasti v súťaži, bez súhlasu riaditeľstva, z tenisových dvorcov. 

 

7. Informácie: podávajú organizační pracovníci M SR. Usporiadateľ zabezpečí ubytovanie pre 

rozhodcu, a na základe písomných požiadaviek aj pre hráčov. Požiadavky na ubytovanie treba 

zaslať písomne usporiadateľovi najneskôr 14 dní pred začiatkom M SR. 

 

B/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 

 

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

seniorov a tohto rozpisu. 

 

2. Klasifikácia: Všetky súťaže sa klasifikujú v triede I. podľa predpisu pre súťaže seniorov. 

 

3. Disciplíny: dvojhra a štvorhra. 

 

http://www.zasportujsiopen.sk/
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4. Spôsob hry: vylučovací na dva víťazné sety do šesť, pričom vo štvorhre sa aplikuje pravidlo 

No-Ad, t. j. bez výhody. V každom sete (okrem prípadného tretieho rozhodujúceho setu) za 

stavu 6:6 tzv. rozhodujúca hra (tajbrejk). Prípadný tretí rozhodujúci set sa hrá ako jediná 

rozhodujúca hra (supertajbrejk) do 10 bodov. Hráč, ktorý prvý získa desať bodov, vyhráva 

túto rozhodujúcu hru a zápas za predpokladu rozdielu najmenej dvoch bodov voči súperovi. 

Kategória s 3 účastníkmi sa odohrá systémom každý s každým.  

 

5. Počet štartujúcich: M SR sú otvorené pre všetkých hráčov s platnou registráciou STZ. 

V prípade, že sa v niektorej kategórii mužov (okrem 75+ a 85+) a žien neprihlásia minimálne 

traja účastníci, v danej kategórii sa M SR neuskutočnia a hráča/-ov preradí rozhodca do 

nižšej vekovej kategórie. Ženy, ak sa nenaplnia obe kategórie, odohrajú súťaž v jednej 

kategórii bez rozdielu veku. 

 

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

registračného poriadku. Štartovať môžu len hráči, ktorí sa osobne prezentujú a prihlásia sa na 

majstrovstvá do 22. júna cez systém ZasportujSiOpen, neprihlásení hráči nemôžu byť prijatí 

do súťaže.  

 

7. Prezentácia: TK HSC Piešťany, Hlboká 92, 921 01 Piešťany 

M 65+ - 85+ 24. 6. 2022 do 09.00 hod. 

M 55+ - 60+ 24. 6. 2022 do 10.30 hod. 

M 45+ - 50+   25. 6. 2022 do 09.00 hod. 

M 35+ - 40+  25. 6. 2022 do 11.00 hod. 

Ženy   26. 6. 2022 do 09.00 hod. 

 

8. Žrebovanie: po skončení prezentácie 

 

9. Časový harmonogram: zverejní riaditeľstvo po vyžrebovaní 

 

10. Lopty: Dunlop Fort All Court - 3 nové lopty na prvé zápasy pre každého účastníka dvojhry 

a ďalej na finále dvojhry a štvorhry. 

 

11. Rozhodca: vrchného rozhodcu a jeho zástupcu nominuje STZ. 

 

12. Námietky: písomne riaditeľstvu majstrovstiev podľa súťažného poriadku. 

 

13. Povinnosti usporiadateľa: umožniť hráčom tréning deň pred oficiálnym otvorením M SR 

od 18.00 hod. a každý ďalší deň pred otvorením a po skončení programu dňa. Zabezpečiť na 

informačnej tabuli pre informáciu hráčov a divákov rozpis súťaže, priebežné zverejňovanie 

výsledkov ako aj všetkých dôležitých informácií ohľadom M SR. Kompletné hracie plány 

z M SR je usporiadateľ povinný poslať v elektronickej forme na e-mailovú adresu: 

zdena.suhajova@stz.sk do 24 hodín po skončení turnaja.  

 

 


