
Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2012 
 
Všeobecné ustanovenia sú�aží pre deti do 10 rokov 
 
1. Právo štartu 
V sú�ažiach môžu štartova� družstvá zložené z hrá�ov: 
 - tenisového klubu (oddielu) registrovaného v STZ, 
 - tenisovej školy (akadémie), ktorá má oprávnenie na uvedenú �innos�, 
 - základnej školy alebo športového krúžku na konkrétnej ZŠ, 
 - športového klubu evidovaného v �ubovo�nom športovom odvetví, 
 
2. Veková hranica 
Sú�aže sú oddelené pre chlapcov (Detský Davis Cup) a diev�atá (Detský Fed Cup). �lenmi družstiev 
môžu by� deti narodené  roku 2002 a mladšie. 
 
3. Súpiska družstva 
Každé družstvo štartuje v sú�aži na súpisku potvrdenú riadiacim orgánom. 
Na súpiske môžu by� uvedení hrá�i narodení v r. 2002 a mladší, ktorí sp��ajú jednu z nasledovných 
podmienok: 
 
A/ registrovaní hrá�i môžu hra� iba za klub, v ktorom sú registrovaní. Ak sa takýto klub sú�aže 
nezú�astní, môžu s písomným súhlasom materského klubu štartova� - hos�ova� za iný klub. 
B/ neregistrovaní hrá�i môžu hra� za klub alebo iný subjekt pôsobiaci v mieste bydliska. Ak žiadny 
subjekt z miesta bydliska sa nezú�astní sú�aže môžu štartova� za iný klub, subjekt. 
C/ ak sa hrá� nezú�astnil predošlých kôl sú�aže je možné ho do súpisky družstva dodato�ne dopísa� ak 
splnil podmienky A alebo B 
 
Na súpiske môže by� uvedených maximálne 6 hrá�ov a nehrajúci kapitán (osoba staršia ako 18 rokov). 
Poradie hrá�ov na súpiske je �ubovo�né a v priebehu sú�aže sa nemôže meni�. Zmena môže by� 
uskuto�nená iba v nasledovných prípadoch: 
 - ak v oblastnom resp. regionálnom kole štartovali viaceré družstvá z toho istého subjektu a do finále 
postúpilo iba 1 družstvo, môže by� z hrá�ov uvedených na súpiskách družstiev vytvorená nová 
súpiska. 
Riadiacim orgánom pre klubové kolá je príslušný klub. Riadiacim orgánom pre oblastné, regionálne 
a celoštátne kolá je STZ.  
 
4. Prihlášky do sú�aže 
Sú�as�ou prihlášky je súpiska družstva. Prihlášky na klubové kolá eviduje príslušný klub. 
Súpisky na oblastné, regionálne a celoštátne kolá eviduje STZ a považuje ich za záväzné. Do 
oblastného kola môže príslušný subjekt prihlási� �ubovo�ný po�et družstiev. Do regionálneho kola 
postupujú družstvá na základe výsledkov v oblastných kolách. Z jedného subjektu môžu postúpi� 
maximálne dve družstvá do každej sú�aže (t.j. 2 do Detského Davis Cupu a 2 do Detského Fed Cupu). 
Prihlášky do oblastných kôl posielajte do 15.5.2012 na STZ. 
 
5. Termíny sú�aží 
Termíny klubových kôl ur�uje príslušný subjekt, odporú�ame v priebehu mája a júna. 
Oblastné kolá sa uskuto�nia v termíne: 16.-18.6.2012. Prezentácia družstiev do 9,00 hod. 
Spôsob hry, miesta a usporiadatelia jednotlivých kôl budú zverejnení po uzávierke prihlášok. 
 
Regionálne kolá sa uskuto�nia v termíne: 1.-3.9.2012. Prezentácia družstiev do 9,00 hod. Miesta, 
usporiadatelia jednotlivých regionálnych kôl budú zverejnené po skon�ení oblastných kôl. 
 
Celoštátne kolo sa uskuto�ní: 5.-7. októbra 2012 v Národnom Tenisovom Centre, informácie budú 
zverejnené na www.stz.sk po odohratí regionálneho kola.. 



6. Systém sú�aží 
V klubových kolách sa hrá systémom každé družstvo s každým. 
V oblastných kolách sa hrá v skupinách každé družstvo s každým. Po�et postupujúcich závisí od po�tu 
družstiev v skupinách a zverejnený bude spolu s rozdelením družstiev do skupín za�iatkom júna 2012. 
V regionálnych kolách bude systém vylu�ovací, pri�om družstvá, ktoré prehrajú, pokra�ujú v sú�aži 
stretnutiami o umiestnenie. 
V celoštátnom kole bude systém vylu�ovací, pri�om družstvá, ktoré prehrajú, pokra�ujú v sú�aži 
stretnutiami o umiestnenie. 
 
Spôsob hry a systém sú�aže bude zverejnený po uzavretí prihlášok a závisí od po�tu prihlásených 
družstiev. 
 
7. Hospodárske podmienky 
Klubové kolá usporiadajú jednotlivé subjekty vo vlastnej réžii. 
Organiza�né zabezpe�enie oblastných kôl hradí riadiaci orgán, družstvá štartujú na vlastné náklady 
(cestovné, stravné). 
Organiza�né zabezpe�enie a ob�erstvenie pre ú�astníkov regionálnych kôl hradí riadiaci orgán. 
Cestovné a pobytové náklady sú v réžii ú�astníckych klubov. 
Organiza�né zabezpe�enie a pobytové náklady ú�astníkov celoštátneho kola hradí riadiaci orgán 
sú�aže. Cestovné náklady sú v réžii ú�astníckych družstiev. 
Lopty na oblastné, regionálne a celoštátne kolo zabezpe�í STZ. 
 
8. Postup a ceny 
Do celoštátneho kola postúpia 3 najlepšie družstvá z každého regionálneho kola. Prvé tri družstvá 
v oblastnom a regionálnom kole získajú medaily a ceny, odmenené budú prvé tri družstvá v 
celoštátnom kole. 
 
9. Predpis 
Hrá sa pod�a platných pravidiel tenisu, sú�ažného poriadku a pod�a tohto rozpisu. Spôsob hry 
v oblastných kolách bude stanovený po uzávierke prihlášok a závisí od po�tu prihlásených družstiev. 
V regionálnych kolách a celoštátnom kole sa hrá na jeden set do 6, za stavu 6:6 tzv. tajbrejk. 
 
10. Priebeh stretnutia 
Stretnutie sa uskuto��uje v stanovenom termíne a hrá sa obvykle na jednom dvorci. Stretnutie riadi 
vrchný rozhodca, ak nie je ur�ený, zastávajú túto funkciu kapitáni družstiev. Pred stretnutím predložia 
kapitáni družstiev zostavy družstiev  na toto konkrétne stretnutie. V zostave môžu  zahlási� 4 hrá�ov 
(ktorí  musia by� na potvrdenej súpiske). Zárove� ur�ia  hrá�ov na  prvé dve stretnutia dvojhier (1. a 2. 
hrá� zostavy). Poradie zápasov v stretnutí: 
1. hrá� družstva A – 2. hrá� družstva B 
2. hrá� družstva A – 1. hrá� družstva B 
štvorhra 
1. hrá� družstva A – 1. hrá� družstva B 
2. hrá� družstva A – 2. hrá� družstva B 
Zostava na štvorhru sa ur�í 15 minút po skon�ení 2. zápasu. Hrá�a na 4. zápas môžu kapitáni ur�i� 15 
minút po skon�ení štvorhry (t.j. môžu namiesto stanoveného 1. hrá�a postavi� náhradníka). Hrá�a na 
5. zápas môžu kapitáni ur�i� po skon�ení 4. zápasu (t.j. môžu namiesto stanoveného 2. hrá�a ur�i� 
náhradníka). 
Kapitán družstva môže dáva� pokyny hrá�om v prestávkach pri striedaní strán. 
Prestávky medzi jednotlivými zápasmi sú (ak sa kapitáni nedohodnú inak) minimálne 30 minút  okrem 
prestávky medzi 1. a 2., 4. a 5. zápasom (t.j. prestávka môže by� pred a po štvirhre), ke� sa hrá ihne� 
po úprave dvorca.  
 
 
 
 



11. Zápis o stretnutí a hlásenie výsledkov 
 
Zápis o stretnutí vyhotoví vrchný rozhodca (kapitáni družstiev) v troch exemplároch. Originál zašle 
organizátor sú�aže do 3 dní na STZ, Príkopová 6, 831 03 Bratislava.  
 
12. Námietky 
Námietky môžu ú�astníci podáva� v súlade s ustanoveniami Sú�ažného poriadku tenisu. 
 
13. Propagácia 
Riadiaci orgán zabezpe�í propagáciu sú�aží a úspešných družstiev v médiách STZ. 
 
14. Závere�né ustanovenie 
STZ zverejní zoznam ú�astníkov a systém žrebovania po uzávierke prihlášok do jednotlivých kôl. 
 


