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Súťaže družstiev: 
Klub prihlasuje svoje družstvo do súťaže (vrátane seniorov a detí do 8 a 10 rokov ) do 

31.1.2022 čl.78 SP. Pre sezónu 2022 môžu kluby v mládežníckych kategóriách 

prihlásiť družstvo do ľubovoľnej triedy. 

Klub musí mať: - platnú klubovú registráciu na rok 2022 
    - podať včas prihlášku a uhradiť vypísaný vklad  
    - uhradené pokuty za predchádzajúci rok voči STZ  
Súpisky družstiev (vrátane seniorov a detí do 8 a 10 rokov) zaslať do 31.3.2022 
Tenisové kluby zostavujú súpisky v programe  eTenis do 31.3.2022, upozorňujem, že na 

súpisky môžete zapísať len hráčov s platnou registráciou. Pozor na zmenu poradia hráčov na 

súpiske SP čl.90 bod 2/ oficiálny rebríček na príslušný rok - dospelí do 50.miesta , mládež do 

50.miesta. Minimálny počet hráčov na súpiske sa musí zhodovať s počtom dvojhier príslušnej 

súťaže. Po tomto termíne všetky zmeny v súpiskách je klub povinný ohlásiť riadiacemu 

orgánu súťaže. Za moment dodatočného pripísania hráča na súpisku sa považuje zverejnenie 

pripísania riadiacim orgánom v systéme eTenis. 

Súpiska vytlačená z eTenisu je platná pre stretnutia v súťaži družstiev bez potvrdenia 
riadiacim orgánom. 
Súťaž družstiev bude zverejnená na webovej stránke STZ v sekcii eTenis. 
Do hodnotenia klubov pre získanie finančnej podpory sa započítavajú iba 
družstvá, ktoré majú minimálne 4 hráčov /ktoré hrajú v súťažiach s minimálne 4 
dvojhrami / 
Vo všetkých súťažiach I. triedy sa budú hrať stretnutia na 7 zápasov ( 5 dv.+ 2 štv.) 

V súťažiach II. a III. triedy stretnutia pozostávajú zo 6 zápasov ( 4 dv. + 2 štv.). 

Súťaže družstiev seniorov sa hrajú vo vekových skupinách: 

35+, 45+ ( 4 dv. + 2 štv.),  55+, 65+ ( 2 dv. a 1 štv.) 

Stretnutia družstiev detí: 

 do 8 rokov budú pozostávať z 5 zápasov ( 4 dv.+ 1 štv. ) 

 do 10 rokov budú pozostávať zo 6 zápasov ( 4 dv. + 2 štv. ) 
Termíny stretnutí: 

Mladšie žiactvo  a  dorast: 1. kolo:  23.4. 

     2. kolo:  24.4. 

     3. kolo:  21.5. 

     4. kolo:  22. 5. 

     5. kolo:    4.6. 

     6. kolo:    5.6. 

     7. kolo:   18.6.   

Staršie žiactvo  a muži:  1. kolo:   30.4. 

     2. kolo:     1.5. 

     3. kolo:   28.5. 

     4. kolo:   29.5. 

     5. kolo:   11.6. 

     6. kolo:   12.6. 

     7. kolo:   25.6. 

Seniori: 14.5., 21.5., 4.6., 18.6.,   

Deti do 10 rokov: 1.5.,8.5., 15.5.,,22.5., 29.5 , 

Deti do 8 rokov:  termíny budú určené podľa počtu prihlásených  družstiev 



Vklady za družstvá: Muži 24€ 

    Kategórie žiactva a dorastu   17 €   

    Deti a seniori   3 € 

Tento vklad musí byť uhradený do žrebovania družstiev, Slovenská sporiteľňa, 

č.ú.:0050195205/0900, VS: číslo klubu, IBAN: SK6309000000000050195205 

 

Oznamy SsTZ: 

 Konferencia zástupcov TO, TK SsTZ a žrebovanie družstiev sa uskutoční 
v mesiaci marec, termín upresníme na základe pandemickej situácie.  

 
 Upozorňujeme kluby na termín hosťovania od 15. januára  do 20. februára 

2022. Tlačivá na hosťovanie nájdete na stránke STZ, poplatok je  20 Euro. 
V zmysle čl.91 SP v súťažiach družstiev detí, mládeže a dospelých môžu v stretnutí 
nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči. 
 

 Pre kluby, ktoré nemajú dostatočný počet kapitánov s platným oprávnením, bude 
SsTZ organizovať školenie v mesiaci marec, apríl, termín upresníme na základe 
pandemickej situácie.   
 

 oficiálna lopta STZ v tenisovej sezóne 2022 
DUNLOP s  LOGOM STZ, t.j. na výber majú z týchto možností: 

- Dunlop Fort Clay Court  (bez loga STZ) 

- Dunlop Fort All Court Tournament Select  (s logom STZ) 

- Dunlop Tour Performance  (bez loga STZ) 

Pre súťaže detí sú schválené nasledovné mäkké lopty: Dunlop Stage 1 ( zelená ), 

Dunlop Stage 2 ( oranžová ) a Dunlop Stage 3 ( červená ). 

V prípade porušenia tohto rozhodnutia a použitie inej lopty ako DUNLOP s logom STZ 

na oficiálnych podujatiach STZ a SsTZ budú kluby sankcionované podľa Súťažného 

poriadku /DP čl.35 bod 9 / 

Podrobné informácie o oficiálnej lopte nájdete na www.stz.sk/sutaze-info/oficialna-

lopta-stz 

 

 

 

Schválené Vv SsTZ dňa  12.1.2022 
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Právo štartu v súťaži družstiev mužov riadených SsTZ v roku 2022 

 

MUŽI  I. trieda   
    

MUŽI  II. trieda   
 ŠKT Kremnica 

    
TK Podbrezová 

TK Vrútky B 
    

TO TJ Niţná 
 TK Tajch Nová Baňa 

    
TK Elán Veľký Krtíš 

 TK Púchov 
    

TK Sliač 
 TK Ruţomberok z II.L. 

    
TAM Ryšavého Bojnice 

 TA Edmund Pavlík B.Bystrica (A) 
    

DuTaF Sport Dubnica n/Váhom (B 
 

     
  

 

        

       MUŽI  III. trieda - A    
   

      MUŽI  III. trieda - B    

Benet LTC Bytča 
    

      TK Liptovské Sliače 

TK Relax Lipt.Mikuláš 
    

      KTK Krupina 

LTK Liptov. Mikuláš 
    

      ŠK Pepas Slovenská Ľupča 

TK Ţilina (B) 
  

     TK Tenis Centrum Bojnice 

TK Kysucké Nové Mesto 
  

        TK MŠK Ţiar nad Hronom 

TK ZZO Čadca B 
   

      TA Edmund Pavlík B.Bystrica (B 

     

      

      

      

      

      

      

      

     

     

      

     

     

     

     

     

        

     

      

      

      

     

      

      

      

       
 

     

     

     

      

       


