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Princípy prideľovania turnajov SsTZ v letnej sezóne 
( schválené na konferencii SsTZ dňa 21.3.2015 ) 

 
Trieda turnaja „A“ – mládež: 1 turnaj ( v každej kategórii ) 
 
Zásady pre usporiadanie: 

- usporiadateľ musí spĺňať certifikát tenisového areálu 
- má min. 8 dvorcov, musí usporiadať obidve kat. 

(CH+D) 
- najlepší turnaj v tr. „A“ v rámci všetkých turnajov v SR 

ostáva organizovať turnaj tr. „A“ 
- najhorší turnaj v tr. „A“ v rámci všetkých turnajov v SR 

bude preradený na organizovanie turnaja tr. „B“ 
- najlepší turnaj v tr. „B“ v rámci všetkých turnajov SR 

má právo uchádzať sa o organizovanie turnaja tr.“A“ ak 
spĺňa podmienky pre usporiadanie turnaja tr. “A“, 
(alebo bude organizovať turnaj tr.“B“) 

- najlepší turnaj v tr. „A“ v rámci všetkých turnajov v SR 
má právo uchádzať sa o organizovanie letných MSR 
pri splnení všetkých podmienok uvedených pri 
výberovom konaní STZ pre organizovanie letných 
MSR 

- podmienkou pridelenia turnaja tr.“A“ je organizácia 
min. jedného halového turnaja v danej sezóne 

 
Trieda turnaja „B“ – mládež: 1 turnaj  ( v každej vekovej kategórii ) + 1 „B“ a 1 „C“  

najlepšie vyhodnotenie v SR 
  

Zásady pre usporiadanie: 
- usporiadateľ musí spĺňať certifikát tenisového areálu 
- má min. 6 dvorcov, musí usporiadať obidve kat. 

(CH+D) 
- najlepší turnaj v tr. „B“ v rámci všetkých turnajov SR 

má právo uchádzať sa o organizovanie turnaja tr.“A“ ak 
spĺňa podmienky pre usporiadanie turnaja tr. “A“ 

- najhorší turnaj v tr. „B“ v rámci všetkých turnajov v SR 
bude preradený na organizovanie turnaja tr. „C“. 

- najlepší turnaj v tr. „C“ v rámci Stredoregiónu má právo 
uchádzať sa o organizovanie turnaja tr.“B“, napriek 
tomu, že neorganizoval obidve kategórie ale musí 
spĺňať podmienky pre usporiadanie turnaja tr. “B“ 

- podmienkou pridelenia turnaja tr.“B“ je organizácia 
min. jedného halového turnaja v danej sezóne 



 
 
 
Trieda turnaja „C“ – mládež: 3 turnaje  (v každej vekovej kategórii ) + možnosť 1  

navyše na základe najvyššieho počtu hráčov 
v OR v danej vekovej kategórii 

Zásady pre usporiadanie: 
- usporiadateľ musí spĺňať certifikát tenisového areálu 
- má min. 3 dvorcov, môže usporiadať len jednu 

kategóriu, min. 4 dvorce môže usporiadať obidve 
kategórie 

- najlepší turnaj v tr. „C“ v rámci Stredoregiónu má právo 
uchádzať sa o organizovanie turnaja tr.“B“, napriek 
tomu, že neorganizoval obidve kategórie ale musí 
spĺňať podmienky pre usporiadanie turnaja tr. “B 

- najhorší turnaj v tr. „C“ v rámci všetkých turnajov v SR 
bude v nasledujúcej sezóne preradený na 
organizovanie turnaja tr. „D“. 

- najlepší turnaj v tr. „D“ v rámci Stredoregiónu má právo 
uchádzať sa o organizovanie turnaja tr.“C“ napriek 
tomu, že neorganizoval obidve kategórie ale musí 
spĺňať podmienky pre usporiadanie turnaja tr. “C“  

- pri veľkom počte uchádzačov o turnaje tr.“C“ kategórie 
budú rozdelené   

 
 
 
Trieda turnaja „D“ – mládež: 6 turnajov (v každej vekovej kategórii ) + možnosť 1  

navyše ak niektorý región nezaplní počet 
turnajov v danej kategórii 

Zásady pre usporiadanie: 
- usporiadateľ musí spĺňať certifikát tenisového areálu 
- má min. 2 dvorcov, môže usporiadať len jednu 

kategóriu 
- najlepší turnaj v tr. „D“ v rámci Stredoregiónu má právo 

uchádzať sa o organizovanie turnaja tr.“C“ napriek 
tomu, že neorganizoval obidve kategórie ale musí  
spĺňať podmienky pre usporiadanie turnaja tr. “C“ 

- pri veľkom počte uchádzačov o turnaje tr.“D“ kategórie 
budú rozdelené   

 
 
V ostatných kritériách pri prideľovaní turnajov, mimo tých, ktoré sú uvedené v týchto 
zásadách sa bude Vv SsTZ riadiť princípmi tvorby TL STZ pre príslušný rok. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Turnaje dospelých : 
    Trieda „A“  1 turnaj ( záleží od počtu záujemcov z celej SR) 

- usporiadateľ musí spĺňať certifikát tenisového areálu 
- má min. 8 dvorcov, musí usporiadať obidve kat.  

 
 Trieda „B“  1 turnaj 

- usporiadateľ musí spĺňať certifikát tenisového areálu 
- má min. 6 dvorcov, musí usporiadať obidve kat.  

 
 Trieda „C“  3 turnaje 

- usporiadateľ musí spĺňať certifikát tenisového areálu 
- má min. 3 dvorcov, môže usporiadať len jednu 

kategóriu 
- najlepší turnaj v tr. „C“ v rámci Stredoregiónu má právo 

uchádzať sa o organizovanie turnaja tr.“B“ ak spĺňa 
podmienky pre usporiadanie turnaja tr. “B“ 

 
Trieda „D“  6 turnajov 

- usporiadateľ musí spĺňať certifikát tenisového areálu 
- má min. 2 dvorcov, môže usporiadať len jednu 

kategóriu 
- najlepší turnaj v tr. „D“ v rámci Stredoregiónu má právo 

uchádzať sa o organizovanie turnaja tr.“C“ ak spĺňa 
podmienky pre usporiadanie turnaja tr. “C“ 

 
 
V ostatných kritériách pri prideľovaní turnajov, mimo tých, ktoré sú uvedené v týchto 
zásadách sa bude Vv SsTZ riadiť princípmi tvorby TL STZ pre príslušný rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Princípy prideľovania turnajov SsTZ v zimnej sezóne 
( schválené na konferencii SsTZ dňa 21.3.2015 ) 

 
 

Trieda turnaja „A“ , „B“ -     A“+ „B“ –  1 turnaj  ( resp. 2 x 0,5 v každej kategórií ) 
 
Zásady pre usporiadanie:     

- najlepší turnaj tr. „A“ alebo „B“ v rámci všetkých 
turnajov v SR má právo uchádzať sa o organizovanie 
halových MSR pri splnení všetkých podmienok 
uvedených pri výberovom konaní STZ pre 
organizovanie halových MSR 

- najlepší turnaj v tr. „B“ v rámci všetkých turnajov SR 
má právo uchádzať sa o organizovanie turnaja tr. „A“ 

- najhorší halový turnaj v tr. „A“ alebo „B“ v rámci 
všetkých turnajov SR v prípade, že usporiadateľ je zo 
stredoregiónu, bude preradený na organizovanie 
turnaja tr. „C“  

- najlepší turnaj v tr. „C“ v rámci Stredoregiónu má právo 
uchádzať sa o organizovanie turnaja tr.  „B“ 

  
Trieda turnaja „C“  -   2 turnaje + 2 x 0,5 najlepší USP  „C“ + 2 x 0,5 región  

s najväčším počtom hráčov na OR v kategórií 
Zásady pre usporiadanie: 

- najlepší turnaj v tr. „C“ v rámci Stredoregiónu má právo 
uchádzať sa o organizovanie turnaja tr.  „B“ 

- najhorší turnaj v tr. „C“ v rámci Stredoregónu  bude 
v nasledujúcej sezóne preradený na organizovanie 
turnaja tr. „D“. 

- najlepší turnaj v tr. „D“ v rámci Stredoregiónu má právo 
uchádzať sa o organizovanie turnaja tr. „C“ 

 
Trieda turnaja „D“  -  počet je na základe rozhodnutia SsTZ a podľa počtu  

prihlášok 
 

Zásady pre usporiadanie: 
- najlepší turnaj v tr. „D“ v rámci Stredoregiónu má právo 

uchádzať sa o organizovanie turnaja tr. „C“ 
 
 
 
 
V ostatných kritériách pri prideľovaní turnajov, mimo tých, ktoré sú uvedené v týchto 
zásadách sa bude Vv SsTZ riadiť princípmi tvorby TL STZ pre príslušný rok. 
 
 


