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Predpis pre súťaže v plážovom tenise 
 

I. 

Všeobecné ustanovenia 

Článok 1 

Súťaže STZ v plážovom tenise sa riadia Športovo – technickými predpismi tenisu, 

Pravidlami pre plážový tenis a Predpisom pre súťaže v plážovom tenise. 

 

Článok 2 

Súťaže v plážovom tenise riadi STZ . 

 

Článok 3 

Súťaže v plážovom tenise sú organizované výlučne ako súťaže dvojíc (štvorhry). 

 

Článok 4 

V oficiálnych súťažiach STZ v plážovom tenise môžu štartovať iba hráči s platnou 

registráciou v danom klube alebo príslušnom regionálnom tenisovom zväze. 

 

Článok 5 

Spôsob hry v súťažiach v plážovom tenise: 

Hrá sa na dva vyhrané sety z troch, každý set (okrem prípadného tretieho) na šesť víťazných 

hier. Za stavu 6:6 v sete sa hrá rozhodujúca hra (tajbrejk do 7 bodov). Prípadný tretí 

rozhodujúci set sa hrá ako jediná rozhodujúca hra (supertajbrejk do 10 bodov). Hráč/ 

dvojica, ktorá prvá získa desať bodov, víťazí v tejto rozhodujúcej hre a v zápase, za 

predpokladu, že zvíťazí rozdielom dvoch bodov. V zápasoch sa aplikuje pravidlo „No-Ad 

scoring system“. Vo všetkých súťažiach sa aplikuje pravidlo "No-Let", t.j. pri dotyku siete, 

pri podaní, sa pokračuje v hre. 

 

Článok 6 

Pokiaľ nie je uvedené inak, platia všetky predpisy Súťažného poriadku tenisu. 
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II. 

Súťaže v plážovom tenise 

Článok 7 

Vekové skupiny pre súťaže v plážovom tenise sú: 

- Súťaže mládeže do 18 rokov 

- Súťaže dospelých  

 

Článok 8 

Súťaže mužov/ juniorov a žien/ junioriek sa hrajú samostatne. 

 

Článok 9 

Minimálny počet dvojíc v turnaji sú tri. 

Ak sa prihlási 3 až 5 dvojíc hrá sa spôsobom každý s každým. Ak sa prihlási 6 až 8 dvojíc, 

o spôsobe hry rozhodne riaditeľstvo súťaže (buď v skupinách alebo vylučovacím 

spôsobom).  

Ak sa prihlási 9 a viac dvojíc, hrá sa vylučovacím spôsobom na jednu prehru. Každá 

dvojica, ktorá prehrala v prvom kole (vo svojom prvom zápase) sa môže prihlásiť do súťaže 

útechy. V súťaži útechy odohrá ešte minimálne jeden zápas. Výsledok tohto zápasu sa 

započítava do klasifikácie. 

 

Článok 10 

Hráči (dvojice) sa do súťaží STZ v plážovom tenise prihlasujú cez systém 

www.zasportujsiopen.sk. Usporiadateľ môže prijať do súťaže aj neprihlásených hráčov 

(okrem MSR), ale všetci musia mať v termíne podujatia platnú registráciu v STZ, aby turnaj 

mohol byť klasifikovaný. U týchto hráčov, ktorí sa prihlásia na mieste súťaže do ukončenia 

prezentácie, ktorej čas je uvedený v oficiálnej termínovej listine STZ na daný rok, je 

usporiadateľ povinný pri prezentácii skontrolovať identitu hráča na základe dokladu 

totožnosti (napr. občiansky preukaz, karta poistenca a pod.) a platnosť registrácie hráča v 

STZ cez systém eTenis. Po preverení týchto skutočností a zaplatení vkladu do súťaže 

usporiadateľ prihlási hráča do súťaže. Od vopred neprihlásených hráčov môže usporiadateľ 

požadovať zvýšený vklad o 5 €. 

 

Článok 11 

Žrebovanie a nasadzovanie hráčov sa riadi ustanoveniami Súťažného poriadku tenisu. Ak sa 

v zmysle rozpisu nežrebuje vopred, žrebovanie sa musí vykonávať vždy po skončení 

prezentácie výhradne len z prítomných hráčov. 

 

 

http://www.zasportujsiopen.sk/
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Článok 12 

Maximálny počet zápasov pre dvojicu v jednom dni je štyri (4). Minimálna prestávka medzi 

dvoma zápasmi je 30 minút. 

 

Článok 13 

Maximálna výška vkladov na turnajoch: 

 Turnaje triedy A, B Turnaje triedy B 

Mládež 5,- 10 € 3,- € 

Dospelí 15,- 20 € 10,- € 

Na majstrovstvách Slovenska sa vklady od účastníkov nevyberajú. Usporiadateľ turnajov 

triedy „A“ a „B“ je povinný zabezpečiť ceny pre účastníkov v minimálnej výške 1/4 z 

vybraných vkladov.  

Úpravu dvorcov po hre zabezpečujú účastníci. 

 

III. 

Klasifikácia plážových tenistov 

Článok 14 

Klasifikovaní môžu byť iba hráči s platnou registráciou v STZ. Do celoštátneho rebríčka sú 

zaradení hráči so slovenskou štátnou príslušnosťou a hráči s inou štátnou príslušnosťou, 

ktorí majú trvalý pobyt na území SR (t.j. registrovaní v STZ na základe čl. 17 Registračného 

poriadku). 

 

Článok 15 

Poradie hráča v rebríčku je určené celkovým ziskom bodov (CB).  

 

Článok 16 

Súťaže v plážovom tenise sú rozdelené do troch tried: 

I. Majstrovstvá SR a oficiálne turnaje ITF a TE. 

II. Turnaje vyššej triedy („A“). 

III. Turnaje nižšej triedy („B“)  
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Článok 17 

Body za umiestnenie v turnajoch sa prideľujú podľa nasledovnej tabuľky: 

 VÍ FI SF 8 16 32 

I. 120 80 55 40 27 19 

II. 80 55 40 27 19 13 

III. 40 27 20 14 10 6 

 

Článok 18 

Hráči získavajú body podľa toho, v ktorom kole súťaže skončili. Za prehru v prvom hranom 

zápase (ak sa hrá vylučovacím spôsobom) sa nezískava žiadny bod. Pri systéme každý 

s každým sa hráčovi v dvojici na treťom a štvrtom mieste započítajú body do klasifikácie 

ako SF, na piatom, šiestom siedmom body ako ŠF-8, ak vyhral aspoň jeden zápas v skupine 

alebo žiaden bod ak nevyhral ani jeden zápas v skupine. Účastníci súťaže útechy, ktorí 

vyhrali zápas, získavajú body v polovičnej výške ako sú body za víťazstvo v 1. kole 

(zaokrúhlené na celé body smerom nahor). Účastníci útechy, ktorí prehrali svoj zápas 

nezískavajú žiadny bod. 

Ak sa hrá v skupinách o konečnom poradí rozhodujú nasledovné ukazovatele, pričom platí, 

že v prípade skrečovaného zápasu sa víťazovi započítajú hry a sety tak, ako keby od 

okamihu skreču vyhral všetky zostávajúce hry (supertajbrejk sa započítava ako 1 víťazný 

resp. prehraný set aj hra): 

1/ v prípade 2 dvojíc s rovnakým počtom víťazstiev rozhoduje ich vzájomný zápas 

2/ v prípade 3 dvojíc s rovnakým počtom víťazstiev rozhoduje tabuľka vzájomných zápasov 

a poradie určujú nasledovné kritériá: 

- rozdiel vyhraných a prehraných setov 

- rozdiel vyhraných a prehraných hier 

- ak rozdiel hier je rovnaký, ale počet vyhraných hier je rozdielny, rozhodne väčší pomer 

podielu vyhraných a prehraných hier (napr.: 17:15=1.133 oproti 16:14=1.143, t.j. lepší 

v skupine bude hráč s pomerom 16:14) 

- ak sú všetky ukazovatele rovnaké o poradí rozhodne žreb 

 

Článok 19 

Do hodnotenia hráča sa zo súťaží započítava 6 najvýhodnejších akcií, z toho najviac 2 

zahraničné turnaje z oficiálnej termínovej listiny ITF alebo TE. Do hodnotenia hráčov sa 

nezapočítavajú výsledky zo zahraničných turnajov a líg, ktoré nie sú v oficiálnej termínovej 

listine ITF alebo Tennis Europe. Zaradenie hráčov v rebríčkoch SR je na prvých miestach 

určené poradím v rebríčku ITF do 50. miesta u juniorov a 200. miesta u dospelých (muži aj 

ženy). 
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Článok 20 

Zostavuje sa samostatný rebríček v každej kategórii (juniori, juniorky, muži a ženy). 

Klasifikačné obdobie trvá od 1. 10. predchádzajúceho do 30. 9. bežného roka. 

 

Článok 21 

Rebríček zahrňuje všetkých registrovaných hráčov v danej kategórii, ktorí odohrali aspoň 

jeden zápas v súťaži započítanej do klasifikácie. 

 

Článok 22 

Rebríček je záväzný pre nasadzovanie hráčov na všetky turnaje v nasledujúcom roku. Počet 

nasadených hráčov je daný Súťažným poriadkom tenisu.  

 

Článok 23 

Celoštátne a oficiálne rebríčky v plážovom tenise (pre potreby nasadzovania) všetkých 

kategórii zverejní STZ v systéme eTenis a na oficiálnej internetovej stránke STZ.  

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

Článok 24 

Usporiadateľ súťaží v plážovom tenise je povinný, v súlade s čl. 72 a čl. 73 SP, zaslať 

riadiacemu orgánu súťaže Správu o výsledkoch a priebehu súťaže. Účastníci 

medzinárodných turnajov z termínovej listiny ITF a Tennis Europe, sú povinní predložiť 

poverenému pracovníkovi sekretariátu STZ overené hracie plány súťaží, v súlade 

s klasifikačným poriadkom čl.30 a 32. 

 

Článok 25 

Námietkové konanie sa uskutočňuje v súlade so SPT. 

 

Článok 26 

Tento predpis pre súťaže v plážovom tenise schválil VV STZ dňa 26. 10. 2022 a nadobúda 

platnosť 27. 10. 2022. 
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P O Z N Á M K Y 


