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Rozpis súťaže družstiev detí do 10 rokov 

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 1.mája 2019 do  1. júna 2019  
4. Miesto súťaže: Stretnutia sa hrajú na dvorcoch usporiadajúcich klubov, prípadne na 
dvorcoch nimi určených. Stretnutie by sa malo odohrať min. na 2 dvorcoch. 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 eTenis 
6. Termíny stretnutí: 
1.kolo    1.5.2019 
2.kolo    4.5.2019 
3.kolo    8.5.2019 
4.kolo  25.5.2019 
5.kolo    1.6.2019 
Stretnutie sa musí uskutočniť v termíne stanovenom rozpisom a zverejnenom v systéme 
eTenis. Všetky stretnutia je možné po vzájomnej dohode oboch TK 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 schválenie dohodnutého termínu. SsTZ 
oznámi schválenie termínu predohrávky zverejnením v systéme eTenis. V zdôvodnených 
mimoriadnych prípadoch môže TK požiadať  o odohratie stretnutia po stanovenom termíne 
(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. Termín stretnutia  
zverejnený v systéme eTenis je záväzný. 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. 
7. Náhradné termíny:  8.6., 22.6., 29.6.  
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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. Max. 
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 sa 
stretnutie 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 
8. Hospodárske smernice: Všetky stretnutia sú usporiadané v réžií tenisových klubov. Ak 
nedôjde k inej dohode, tak usporiadajúci klub hradí všetky výdavky spojené s usporiadaním 
stretnutia vrátane lôpt  
9.  Povrch: antuka, umelá tráva 
10. Lopty: Dunlop Stage 1 (zelená) . Usporiadateľ je povinný na každé celé stretnutie 
poskytnúť  minimálne 6 nových  lôpt. 

B./ TECHNICKÉ   USTANOVENIA 

 
1.  Predpis: Hrá sa podľa SPT pre súťaže detí, platných pravidiel tenisu a tohto rozpisu 
a) Zápasy v stretnutí sa hrajú na jeden  set, v prípade stavu 6:6 sa hrá  rozhodujúca  hra  
( tajbrejk do 7 bodov).  Zápasy štvorhry  sa  hrajú  systémom  bez  výhod (No- Ad).   
b) V každom  zápase  sa  aplikuje pravidlo No-Let, tj. pri dotyku siete, pri podaní, sa 
pokračuje v hre. 
b) Dvorec musí spĺňať podmienky súťažného poriadku čl. 22 a 23.   
2. Štartujúci: Štartujú družstvá podľa rozpisu súťaže. Za družstvo môžu nastúpiť hráči 
s platnou registráciou, a nachádzajú sa na súpiske družstva, alebo tí, ktorí majú schválené 
hosťovanie do tohto klubu a nachádzajú sa na súpiske družstva. 
3. Podmienky štartu:  
a)  klub musí mať kolektívnu registráciu na rok 2019 
b) družstvo štartuje v súťaži na súpisku vyhotovenú klubom a potvrdenú SsTZ. Za potvrdenú 
súpisku sa považuje súpiska zverejnená v systéme eTenis.                                                                                     
c) zaplatený štartovný príspevok za družstvo  3 €  
4. Lehota na predloženie súpisiek: do 31.3.2019 prostredníctvom systému eTenis. Na 
súpiske musia byť uvedení min. 4 hráči. 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: hrá sa jednokolovo každý s každým na 6 zápasov (4  + 2 ) na miestach 
podľa vyžrebovania.   
6. Začiatky stretnutí: Stretnutia sú jednodňové so začiatkom o 9,00 hodine, hrá sa bez 
poludňajšej prestávky. Na písomnú žiadosť podanú na SsTZ a u súpera je možné začiatok 
stretnutia presunúť na neskoršiu hodinu  (podľa čl.100 SPT). 
7. Námietky: Kluby ich môžu podávať  v súlade s príslušnými ustanoveniami SPT. 
9. Zápis o stretnutí:  
a/ vyhotoví sa v dvoch exemplároch, originál domáce družstvo, kópia hosťujúce družstvo 
b/ do zápisu stretnutia sa zapíšu hráči len ak boli nahlásené zostavy / podľa čl.108 SP / 
c/ 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. 
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d/ 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.  
e/ 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.  
10. Rozhodcovia: Kapitáni družstiev vykonávajú spoločne funkciu vrchného rozhodcu. 
Kapitáni družstiev 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. 
11. Poriadkové pokuty: Sa udeľujú v súlade s jednotlivými ustanoveniami SPT, osobitne:   

  67 €  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 

    4 €   za každé voľné miesto v zostave stretnutia  (chýbajúci hráč )  

    7 €   ak kapitán nemá platnú rozhodcovskú licenciu resp. platné oprávnenie STZ na  

 výkon tejto funkcie  

 17 €  ak funkciu kapitána prevezme náhradník, ktorý nie je na súpiske, resp. ak 
kapitán nie je prítomný na stretnutí  

 17  €  za nepredloženie súpisky družstva k stretnutiu  

 15  €  neoprávnený štart hráča  

 17 €  za neskoro odovzdanú alebo neúplne spracovanú súpisku, zápis o stretnutí  
12.Záverečné ustanovenia: Všetky informácie ( rozpis, súpisky, kontakty, výsledky, 
schválené zmeny) budú priebežne zverejňované v priečinku SsTZ a  na stránke eTenisu. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Schválené Vv  SsTZ 25.3.2019 

 

 

 


