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Rozpis súťaže družstiev  mužov, dorastu, 
staršieho a mladšieho žiactva na rok 2019 

        
A./ VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

 
1. Riadenie súťaže: súťaž riadi Stredoslovenský tenisový zväz 
2. Usporiadateľ súťaže: usporiadateľom jednotlivých stretnutí sú tenisové kluby,  
uvedené na prvom mieste vyžrebovania súťaže. 
3. Časový rozvrh súťaže: súťaž sa hrá od 27.apríla 2019 do 23. júna 2019 
4. Miesto súťaže: stretnutia sa hrajú na dvorcoch usporiadajúcich klubov, prípadne na 
dvorcoch nimi určených.  V prípade nutnosti  zmeny pôvodne  nahlásených dvorcov  je 
kapitán domáceho družstva povinný čo najskôr oznámiť zmenu kapitánovi hosťujúceho 
družstva  a  mailom  zaslať na  SsTZ  adresu  dvorcov, na ktorých sa stretnutie odohrá. 
5. Účastníci súťaže: rozdelenie družstiev do skupín - pozri vyžrebovanie súťaže eTenis 
6. Termíny súťaže: hracím dňom súťaže družstiev mužov a staršieho žiactva je sobota.  
Hracím dňom súťaže družstiev dorastu a mladšieho žiactva je nedeľa. 
7. Termíny stretnutí mužov a staršieho žiactva: 
1.kolo  27.4.2019 
2.kolo   4. 5.2019 
3.kolo  25.5.2019 
4.kolo    1.6.2019 
5.kolo    8.6.2019 
6.kolo  15.6.2019 
7.kolo  22.6.2019 
8. Termíny stretnutí dorastu: 
1.kolo  28.4.2019 
2.kolo   5. 5.2019 
3.kolo  26.5.2019 
4.kolo    2.6.2019 
5.kolo    9.6.2019 
6.kolo  16.6.2019 
7.kolo  23.6.2019 
9. Termíny stretnutí mladšieho žiactva: 
1.kolo   1. 5.2019 
2.kolo   5. 5.2019 
3.kolo  26.5.2019 
4.kolo    2.6.2019 
5.kolo    9.6.2019 
6.kolo  16.6.2019 
7.kolo  23.6.2019 
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Stretnutie sa musí uskutočniť v termíne stanovenom rozpisom a zverejnenom v systéme 
eTenis. Všetky stretnutia je možné po vzájomnej dohode oboch TK/TO a odsúhlasení SsTZ 
predohrať, ak bola zmena nahlásená najneskôr 7 dní pred plánovaným termínom 
príslušného kola. Kapitáni oboch družstiev sú povinní písomne /e-mailom / oznámiť súhlasné 
stanovisko s predohraním stretnutia a požiadať tým SsTZ o schválení dohodnutého termínu. 
SsTZ oznámi schválenie termínu predohrávky zverejnením v systéme eTenis. 
V zdôvodnených mimoriadnych prípadoch môže TK požiadať o odohratie stretnutia po 
stanovenom termíne (napr. nespôsobilé dvorce na začiatku sezóny). Žiadosť o zmenu 
termínu je usporiadajúci klub povinný doručiť na SsTZ písomne najneskôr 7 dní pred 
plánovaným termínom príslušného kola. V prípade pozitívneho stanoviska k žiadosti a ak si 
družstvá spoločne nedohodnú náhradný termín, SsTZ určí termín, ktorý sú účastníci povinní  
rešpektovať. V prípade účasti dvoch družstiev z jedného klubu, musia tieto družstvá odohrať  
svoje stretnutie najneskôr v druhom kole súťaže Čl.76 SP STZ. 
Upozornenie: zmena začiatku stretnutia, (napr. na 12.00 hod.) sa nepovažuje za zmenu 
termínu stretnutia. Na takejto zmene začiatku stretnutia sa kluby dohodnú a oznámia 
sekretárke SsTZ, min. 3 dni vopred. Termín stretnutia zverejnený v systéme eTenis je 
záväzný 
10. Náhradné termíny:  

 Muži:                1.5., 8.5., 29.6.  

 Dorastenci:      8.5., 16.6., 23.6. 

 Dorastenky:   8.5., 16.6., 23.6. 

 Starší žiaci:      1.5., 15.6., 22.6. 

 Staršie žiačky: 1.5., 15.6., 22.6., 29.6. 

 Mladší žiaci:    8.5., 16.6., 23.6., 30.6. 

 Mladšie žiačky: 8.5., 16.6., 23.6. 
Domáce družstvá, ktoré disponujú krytým tenisovým dvorcom, môžu  zabezpečiť pre prípad 
nepriaznivého počasia možnosť odohrať ,resp. dohrať celé stretnutie v hale. Obe družstvá sú 
povinné v takomto prípade ešte v deň stretnutia odohrať, resp. dohrať stretnutie v hale. 
Maximálna čakacia doba na zmenu počasia je 2 hodiny, pričom o spôsobilosti dvorcov 
rozhoduje kapitán domáceho družstva. Kapitán domáceho družstva je oprávnený čakaciu 
dobu predĺžiť iba ak je reálne v deň stretnutia dohrať stretnutie v pôvodných podmienkach. 
Pokiaľ domáci klub nemá k dispozícii halu a stretnutie sa kvôli nepriazni počasia neuskutoční 
alebo nedohrá, náhradným termínom je iný deň na ktorom sa dohodnú kapitáni družstiev. 
Záznam o dohode musí byť uvedený v zápise prerušeného (nedohraného) stretnutia. Ak 
nedôjde k dohode kapitánov, určí náhradný termín SsTZ. Ak sa však stretnutie kvôli 
nepriazni počasia neodohrá ani v náhradnom termíne, rozhodne o ďalšom náhradnom 
termíne riadiaci orgán súťaže. Tento termín sú družstvá povinné rešpektovať. 
11. Hospodárske smernice: Všetky stretnutia sú usporiadané v réžii tenisových klubov. Ak  
nedôjde k inej dohode, tak usporiadajúci klub hradí všetky výdavky spojené s usporiadaním  
stretnutia vrátane lôpt. 
12. Povrch: antuka, umelá tráva 
13. Lopty: Dunlop Fort All Court s logom STZ pre všetky súťaže 
Usporiadateľ je povinný na každý zápas dvojhry v stretnutí poskytnúť 3 nové lopty. Ak 
usporiadajúci klub nezabezpečí predpísané lopty, hosťujúce družstvo môže odmietnuť 
nastúpiť na zápasy a stretnutie sa skončí kontumačnou prehrou domáceho družstva. 
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B./ TECHNICKÉ  USTANOVENIA 
 

1. Predpis: Hrá sa podľa SPT, platných pravidiel tenisu a tohto rozpisu  
a) zápasy v stretnutí (dvojhra, štvorhra) sa hrajú na dva vyhraté sety, v každom sete za stavu 
6:6 tzv. rozhodujúca  hra tajbrejk do 7 bodov.  Zápasy  štvorhry  sa  hrajú  systémom  bez 
výhod  (No- Ad)  a prípadný  tretí  rozhodujúci  set  hrá  ako  jediná  rozhodujúca  hra 
tajbrejk do 10 bodov ). 
b) V každom  zápase  sa  aplikuje pravidlo  No-Let, tj. pri  dotyku  siete, pri  podaní, sa 
pokračuje v hre. 
c) dvorec musí spĺňať podmienky súťažného poriadku čl. 22 , 23 a 78   
2. Štartujúci: Štartujú družstvá podľa rozpisu súťaže. Za družstvo môžu nastúpiť iba hráči 
uvedení na súpiske, ktorí v čase stretnutia majú platnú registráciu a sú registrovaní v danom 
klube, resp. majú schválené hosťovanie do tohto klubu.  
3. Podmienky štartu:  
a)  klub musí mať kolektívnu registráciu na rok 2019 
b) družstvo štartuje na súpisku vyhotovenú klubom a potvrdenú SsTZ. t.j. súpisku zverejnenú 
v systéme eTenis.                                            
c) zaplatený predpísaný vklad za družstvo: muži 24 €, dorast, staršie a mladšie žiactvo  17 € 
4.Lehota na predloženie súpisiek:  do 31.3.2019 prostredníctvom systému eTenis. Na 
súpiske musí byť uvedených min. 5 hráčov/čok v I.triede, a v II. triede min. 4 hráči/ky, 
kapitán, prípadne jeho náhradník. Všetci hráči uvedení na súpiske musia mať k 31.3.2019 
platnú registráciu. Súpiska zverejnená a vytlačená z informačného systému eTenis je 
považovaná za oficiálny dokument pre štart družstva v stretnutí. 
5. Systém súťaže: Každé stretnutie v I.triede pozostáva zo siedmych zápasov, a to piatich 
dvojhier a dvoch štvorhier. Hrá sa jednokolovo každý s každým na 7 zápasov (5+2) na 
mieste podľa vyžrebovania .V II.  triede pozostáva stretnutie zo šiestich zápasov, a to štyroch 
dvojhier a dvoch štvorhier. Hrá každý s každým na 6 zápasov (4+2)  na miestach podľa 
vyžrebovania. 
6. Bodovanie: V stretnutí sa hodnotí každý vyhraný zápas jedným bodom, Víťazom 
stretnutia je družstvo, ktoré získalo viac bodov. Ak obe družstvá získajú rovnaký počet 
bodov, je víťazom stretnutia družstvo, ktoré v stretnutí získalo viac setov, v prípade rovnosti 
setov, viac hier. Ak je počet hier rovnaký, je víťazom stretnutia družstvo, ktorého člen zvíťazil 
vo dvojhre prvých hráčov. 
7. Začiatky stretnutí: Stretnutia  sú  jednodňové so začiatkom o 9.00 hodine, hrá sa bez 
poludňajšej prestávky.  Začiatky stretnutí môžu byť podľa potreby posunuté po vzájomnej 
dohode kapitánov družstiev, pričom kapitáni oboch družstiev sú povinní s dostatočným 
predstihom písomne oznámiť súhlasné stanovisko s dohodnutým začiatkom stretnutia na 
SsTZ, ktoré schválenú zmenu zverejní v systéme eTenis. Pri väčšom počte stretnutí na 
rovnakých dvorcoch v rovnaký deň sa začína najskôr stretnutie najvyššej súťaže a postupne 
stretnutia nižších súťaží. V prípade rovnakej úrovne súťaže má prednosť staršia veková 
kategória. 
8. Postup a zostup: U mužov víťazné družstvo z I. triedy postupuje do II. ligy. U mládeži 
víťazné družstvá a družstvá umiestnené po skončení súťaže na druhom mieste v I. triede 
postupujú na MSR družstiev. Počet zostupujúcich z I.triedy závisí od počtu skupín v II.triede 
v danej kategórií (zostupovať môžu 0-3 družstvá). V nasledujúcom ročníku je možné robiť 
nasadenie družstiev do jednotlivých tried podľa počtu prihlásených družstiev 
s rešpektovaním postupov a zostupov družstiev zo stredoslov. regiónu v I. a II. lige 
a extralige. 
SsTZ ako riadiaci orgán súťaže rozhodol, že za víťazné družstvo v mládežníckych 
kategóriách vo všetkých triedach v r.2019, tenisový klub nebude a toto družstvo platiť 
štartovné v budúcej sezóne 2020. 
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9. Námietky: Kluby ich môžu podávať  v súlade s príslušnými ustanoveniami SPT. 
10. Zápis o stretnutí:  
a/ vyhotoví sa v dvoch exemplároch 
b/ do zápisu stretnutia sa zapíšu hráči len ak boli nahlásené zostavy ( podľa čl. 108 SP ) 
c/ povinnou súčasťou zápisu musí byť aj spoločná fotografia oboch tímov (vrátane 
kapitánov) s jasne rozoznateľnými tvárami a pozadím dvorca, na ktorom sa stretnutie 
odohralo ( treba ju nahrať do kolónky FOTO domáci). V prípade, že na štvorhru 
nastúpili hráči, ktorí neboli na spoločnom nástupe družstiev, musí sa vyhotoviť aj 
spoločná fotografia všetkých hráčov, ktorí nastúpili na štvorhru a treba ju nahrať do 
kolónky FOTO hostia. 
d/ kapitán domáceho družstva je povinný uviesť v zápise v časti vyjadrenie kapitána čas 
ukončenia stretnutia, typ lôpt, ktorými sa hralo a či boli označené logom STZ, kapitán hostí 
svojím vyjadrením v zápise potvrdí resp. doplní správnosť uvedených údajov 
e/ domáce družstvo je povinné najneskôr do 48 hodín po ukončení resp. prerušení stretnutia  
spracovať zápis cez systém eTenis. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok 
udelenie sankcií v zmysle SP. 
f/ domáce družstvo nemusí originál zápisu zasielať riadiacemu orgánu poštou, ale je povinné  
ho archivovať ( min. do ukončenia aktuálnej sezóny) a v prípade vznesenia námietok na 
vyžiadanie riadiaceho orgánu dodatočne doložiť.  
11. Kapitáni družstiev: Kapitáni družstiev vykonávajú spoločne funkciu vrchného rozhodcu. 
Kapitáni družstev musia mať platnú rozhodcovskú licenciu alebo minimálne platné 
oprávnenie STZ na výkon funkcie kapitána. V rámci jedného stretnutia nemôže byť rovnaký 
kapitán pre obe družstvá a tiež žiadny hráč jedného družstva nemôže súčasne robiť kapitána 
súperovmu družstvu. 
12. Poriadkové pokuty: Sa udeľujú v súlade s jednotlivými ustanoveniami SPT, osobitne:   

  133 €   za odstúpenie družstva zo súťaže po 9.3.   
    67 €   za nenastúpenie na stretnutie prvý krát  
 166 €    za nenastúpenie na stretnutie druhý krát s následným vylúčením zo súťaže 
   60 €    za nenastúpenie družstva na dohrávku rozohraného stretnutia  
     4 €   za každé voľné miesto v zostave stretnutia  (chýbajúci hráč ) 
     7 €  ak kapitán nemá v čase stretnutia platnú rozhodcovskú licenciu resp. platné 

oprávnenie STZ na výkon tejto funkcie  
   17 €  za nepredloženie súpisky družstva k stretnutiu  
   15 €  neoprávnený štart hráča  
   17 € za neskoro odovzdanú alebo neúplne spracovanú súpisku, zápis o stretnutí 
    17 € za neskoro spracovaný zápis o stretnutí 
   50 € za falšovanie zápisu o stretnutí  
   17 €  za chýbajúcu fotografiu v zápise stretnutia (bod10/c)  

 13. Záverečné ustanovenia: Všetky informácie (rozpis, súpisky, kontakty, výsledky,  
schválené zmeny) budú priebežne uverejňované v priečinku SsTZ a  na stránke e-Tenisu. 

 

 

 
 
 
 
Schválené Vv SsTZ  dňa 25.3.2019 


