
 

   

 

ROZPIS LETNÝCH MAJSTROVSTIEV

STREDOSLOVENSKÉHO TENISOVÉHO ZVÄZU

      

 A/ VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA       

 1.   Riadiaci orgán:   Stredoslovenský tenisový zväz

2.   Kategórie a triedy: mladšie, staršie žiactvo, dorast, muži, seniori 

3.   Dátum usporiadateľ:    

Mladší žiaci    
TK Ružomberok  

Mladšie žiačky   
TK Nová Dubnica 

Starší žiaci    
TC BASELINE Banská Bystrica

Staršie žiačky   
TK Žilina   

Dorastenci    

TK Baník Prievidza 

Dorastenky    

Lieskovský tenisový klub - LTC

Dospelí    

Lieskovský tenisový klub - LTC 

Seniori    

TK Ladomerská Vieska 

Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048/4142307, e-mail: stredotenis@stz.sk

ROZPIS LETNÝCH MAJSTROVSTIEV

JEDNOTLIVCOV  

STREDOSLOVENSKÉHO TENISOVÉHO ZVÄZU

NA ROK 2017 

 

A/ VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA        

Stredoslovenský tenisový zväz 

mladšie, staršie žiactvo, dorast, muži, seniori  

  13.-16.5.2017    

  13.-16.5.2017   

  20.- 23.5.2017   
TC BASELINE Banská Bystrica 

  20.- 23.5.2017 

  13.-16.5.2017 

  13.-16.5.2017                                                   

LTC 

  20.- 23.5.2017 

LTC  

  13.-15.5.2017                                                   

Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica 

stredotenis@stz.sk 

ROZPIS LETNÝCH MAJSTROVSTIEV 

STREDOSLOVENSKÉHO TENISOVÉHO ZVÄZU 

16.5.2017                                                   

15.5.2017                                                    

mailto:stredotenis@stz.sk


4.   Prihlášky: podľa čl.50 SP 14 dní pred oficiálnym začiatkom turnaja 

mladšie žiactvo:  do 29.4.2017 

staršie žiactvo:  do   6.5.2017 

dorast:  do 29.4.2017 

dospelí:   do   6.5.2017 

seniori:  do 12.5.2017 

Prihlášky zasiela každý hráč(ka) samostatne cez elektronický systém  eTenis (v prípade 

záujmu o ubytovanie hráč kontaktuje usporiadateľa.) Seniori sa prihlasujú cez „Zašportuj Si 

Open“  

Do súťaže budú zaradení len hráči, ktorí  sa prihlásili v termíne. Je povinnosťou hráčov 

informovať sa o svojom prijatí resp. neprijatí do súťaže.( eTenis, usporiadateľ ) 

Zoznam nominovaných hráčov, vrátane náhradníkov  bude uverejnený na stránke eTenisu  

7 dní pred začiatkom súťaže. 

5.   Hosp. podmienky:  hráči štartujú na vlastné náklady, príp. na náklady svojho klubu                              

6.  Titul: víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Majster SsTZ na rok 2017“, všetci medailisti 

vo dvojhre dostanú poháre , vo štvorhre  medaily.  

7. Povinnosti hráčov: a/ štartovať vo dvojhre, riadne dohrať súťaž  

                                                    b/ po dobu účasti v súťaži bez súhlasu riaditeľstva alebo 

vrchného rozhodcu nevzďaľovať sa z tenisového areálu 

 

8.  Informácie: podávajú organizační pracovníci jednotlivých majstrovstiev. Požiadavky na 

ubytovanie treba zaslať písomne usporiadateľovi 14 dní pred začiatkom jednotlivých 

majstrovstiev. Usporiadateľ nie je povinný zabezpečiť ubytovanie hráčom, ktorí o to 

v termíne nepožiadali.                       

 

B/ TECHNICKÉ  USTANOVENIA 

 

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

seniorov a tohto rozpisu         

2.  Kategórie:  ml. žiaci, ml. žiačky, st. žiaci, st. žiačky, dorastenci, dorastenky, muži, ženy, 

seniori 

3.  Disciplíny:  dvojhra a štvorhra  

4.  Spôsob hry:  vylučovací na dva víťazné sety, v každom sete za stavu 6:6 rozhodujúca 

hra (tajbrejk do 7). Štvorhra sa hrá na dva víťazné sety, bez výhod ( No – Ad ) prípadný tretí 

rozhodujúci set sa hrá ako supertajbrejk  ( do 10 bodov). V kategórii mladšieho žiactva sa 

aj vo dvojhre hrá supertajbrejk namiesto tretieho rozhodujúceho setu. 

Seniori – vo dvojhre rozhodujúci set sa hrá ako supertajbrejk ( do 10 bodov ), vo štvorhre sa 

aplikuje pravidlo No-Ad, t.j. bez výhod. 



5.     Počet štartujúcich a nominácia: 

                    ml. žiaci           st. žiaci  dorast  muži / ženy 

počet štartujúcich        48      48     48     48 /   32 

priama nominácia podľa OR             36      36     36     36 /   26 

nižšia vek.kat. – určí KM SsTZ        4                   4                     4                    4  /    2 

voľné karty usporiadateľ                    4                   4                     4      4  /    2 

voľné karty SsTZ          4                    4                     4                    4  /   2 

Nominácia len z prihlásených v stanovenom termíne cez eTenis 

Akceptácia 7 dní pred začiatkom majstrovstiev  

Na MSR sa môže prihlásiť každý hráč (ka) zo Stredoslov. regiónu. Z prihlásených hráčov na 

MSR SsTZ zostaví nomináciu podľa umiestnenia na majstrovstvách regiónu nasledovne (pre 

všetky vekové kat. 12,14,16,18): 

1) 4 hráči podľa výsledkov umiestnenia vo dvojhre na MR 
2) V prípade, že uvedení 4 hráči skončia v rovnakom kole MR dvojhry prihliadať najprv 

na ich umiestnenie na MR vo štvorhre a ako následný parameter brať ich predbežný 
rebríček  

3) Nominovať 2 hráčov - víťazov štvorhry MR v prípade, že sa niektorý nedostal do 
nominácie cez umiestnenie vo dvojhre. 

4) Ostatné voľné miesta /1 alebo 2/ obsadiť podľa umiestnenia na MR vo dvojhre. V 
prípade, že hráči skončia v rovnakom kole MR dvojhry prihliadnuť na umiestnenie v 
predbežnom rebríčku. 

5) V prípade rovnosti všetkých parametrov uvedených v bode 4 prihliadnuť na aktivitu 
hráča v halovej sezóne, prípadne v predchádzajúcej sezóne. 

6) V mimoriadnych prípadoch si Vv SsTZ vymedzuje 1 VK.  
 

6.  Podmienky štartu:  platná registrácia, zaplatený  vklad – hlavná súťaž 10 €  

           Seniori vklad 10 €, od 60+ vklad 5 € 

7.  Prezentácia a žrebovanie:          

Hlavná súťaž - hráči /ky/ sobota do 8,30 žrebovanie o 8,45 

Muži       sobota do 8,30 žrebovanie o 8,45 

  Ženy   sobota do 12,30 žrebovanie o12,45 

  Seniori    sobota do 9,00 M 55+  až  65+ 

      do   9,30 M 50+  až  45+ 

      do 10,30 M 35+  až  40+ 

      do 12,30 Ž 

 



8.  Časový rozpis: zverejní riaditeľstvo pred majstrovstvami. Hráč by nemal odohrať viac 

ako 3 zápasy denne v zmysle SP čl.66 – trieda A. Prestávka medzi posledným odohraným 

zápasom hráča a jeho 1.zápasom nasledujúceho dňa musí byť minimálne 10 hodín. 

Organizátor vzhľadom na priebeh súťaže môže urobiť úpravu časového rozpisu. Úprava 

musí byť včas zverejnená. 

9. Lopty:  DUNLOP Fort All Court TS s logom STZ 

Tri nové lopty na prvé zápasy pre každého účastníka dvojhry a ďalej od SF dvojhry 

a štvorhry  

10. Rozhodcovia: vrchného rozhodcu  nominuje SsTZ. Jednotlivé zápasy sa hrajú bez 

hlavných rozhodcov. Vrchný rozhodca môže rozhodnúť o inom spôsobe rozhodovania 

zápasov. Vrchný rozhodca ( prípadne jeho zástupca) musí byť prítomný počas finálových 

zápasov na dvorci. 

11. Námietky:  písomne riaditeľstvu majstrovstiev podľa súťažného poriadku 

12. Povinnosti usporiadateľa: denne spracovávať výsledky cez systém eTenis a po 

skončení majstrovstiev kompletnú správu zaslať do 48 h na SsTZ 

 
 
 
 

 

 

Schválené Vv SsTZ  18.4.2017 
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