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Zmeny a úpravy športovo–technických predpisov tenisu 
schválené Radou STZ d�a 28. 11. 2009 

 
SÚ�AŽNÝ  PORIADOK 
 

�lánok 15 

Doplni� do prvého odstavca: 
Turnaje zaradené do jednotnej termínovej listiny sa považujú za schválené ak usporiadate� uhradí 
poplatok za zaradenie turnaja do termínovej listiny (A = 50 €, B = 30 €, C = 20 €, D = 10 €) /s 
ú�innos�ou od sezóny 2011/ a len tieto sa budú klasifikova�. Dodato�né zara�ovanie turnajov do 
termínovej listiny je neprípustné.  
 

�lánok 27 

Upravi� štvrtú odrážku: 
- dokon�i� sú�až, v ktorej štartuje, ak tomu nebránia preukázate�né zdravotné dôvody potvrdené 
lekárom turnaja alebo iné závažné dôvody o ktorých s kone�nou platnos�ou o nich rozhoduje vrchný 
rozhodca, 

 
�lánok 28 

Upravi� štvrtú odrážku: 
- hrá� nastúpi v priebehu sú�aže, na ktorú riadne nenastúpil (�l.53) alebo ktorú riadne nedokon�il 
(vi� �l. 53 a 70), pri�om platí termín v TL – posudzujú sa len podujatia hrané na území Slovenska. 

 
�lánok 45 

Usporiadate� je povinný vypracova� rozpis sú�aže, ktorý musí obsahova� všetky nevyhnutné 
všeobecné a technické ustanovenia akcie. Rozpis musí by� k dispozícii pre všetkých ú�astníkov sú�aže 
už pred skon�ením prezentácie aspo� formou vyvesenia na vidite�nom mieste v areáli dvorcov. Za 
nesplnenie tejto povinnosti môže riadiaci orgán udeli� pokutu 17 € (DP �l.35,bod 7). Usporiadate� je 
povinný pri turnajoch triedy A,B zasla� rozpis sú�aže najneskôr 14 dní pred jej za�iatkom na 
schválenie STZ, ktorý rozpis zverejní na oficiálnej internetovej stránke pri turnajoch triedy C, D je 
usporiadate� povinný posla� tento rozpis na schválenie príslušnému regionálnemu zväzu. 

Nesplnenie tejto povinnosti môže by� dôvodom na udelenie poriadkovej pokuty až do výšky 7 € (DP 
�l.35, bod 6). 

 
�lánok 46 

Upravi� posledný riadok predposledného odstavca: 
Za nedodržanie požadovanej kvalifikácie rozhodcu na turnaji je riadiaci orgán STZ oprávnený udeli� 
usporiadate�ovi poriadkovú pokutu 16,60 € 20 € a v opakovanom prípade aj neprideli� turnaj 
v nasledujúcej sezóne. 

 
�lánok 51 

Doplni�: 
Na turnaje triedy A a halové turnaje triedy B urobí výber ú�astníkov STZ, na letné turnaje triedy B a 
všetky turnaje tried C a D urobí výber usporiadate�. Pri tvorbe akceptácie treba vyradi� hrá�ov so 
zákazom štartu a dodrža� nasledujúce pravidlá: .... 
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�lánok 53 

Hrá�, ktorý sa riadne prihlásil do sú�aže a nemôže sa na nej z rôznych dôvodov zú�astni�, je povinný 
sa odhlási� cez systém etenis alebo písomne usporiadate�ovi písomne ospravedlni� (kópiu písomnej 
odhlášky zasla� aj na STZ). Ak sa ospravedlní skôr ako 72 hodín pred za�iatkom sú�aže, považuje sa 
za riadne odhláseného a nevyvodia sa proti nemu žiadne sankcie. 

Za ospravedlnenie po termíne sa považuje, ak sa hrá� ospravedlní menej ako 24 hodín pred 
za�iatkom turnaja, pri�om za za�iatok turnaja sa považuje dátum a �as prezentácie prvej vekovej 
kategórie. V prípade, že turnaj sa žrebuje skôr ako 24 hodín pred za�iatkom turnaja, za 
ospravedlnenie po termíne sa považuje každé odhlásenie po vyžrebovaní turnaja. 

Ak sa hrá� ospravedlní po termíne neskôr ako 72 hodín pred za�iatkom sú�aže (rozhoduje potvrdenie 
o odoslaní faxu alebo dátum a �as e-mailu), prípadne alebo sa neospravedlní vôbec, nesmie sa 
zú�astni� v rovnakom termíne na žiadnej inej akcii, ktorá sa zapo�ítava do klasifikácie. Za rovnaký 
termín sa považuje taký, ktorý sa s danou akciou prekrýva aspo� jeden de�. Sankcie za 
neospravedlnenie hrá�ov, prípadne ospravedlnenie po termíne, sú uvedené v �lánku 73 SPT. Hrá�i, 
ktorí v de� za�iatku turnaja sú v sú�aži na turnaji vyššej triedy, sa nebudú sankcionova� ak sa odhlásia 
do 18,00 hod. predchádzajúceho d�a za�iatku sú�aže.  

V prípade, že sa hrá� odhlási z turnaja po termíne zo zdravotných dôvodov, je povinný potvrdenie od 
lekára doru�i� na STZ v priebehu turnaja. Ospravedlnenie doru�ené po ukon�ení turnaja nebude 
akceptované. Hrá�om zaradeným do sú�aže, ktorí sa vôbec neodhlásili, nebude dodato�ne zaslané 
ospravedlnenie uznané. 

Poverený pracovník sekretariátu STZ preverí prípadné neoprávnené štarty hrá�ov (neodhlásenie sa zo 
sú�aže, odhlásenie sa po stanovenom termíne troch dní, riadne nedokon�enie sú�aže).Ak zistí 
porušenie týchto pravidiel, nezapo�íta hrá�ovi prípadne získané body do klasifikácie zo sú�aže, ktorú 
riadne nedokon�il, ako aj zo sú�aže kde štartoval neoprávnene. 

 
�lánok 54 

Doplni� do prvého odseku: 

Prezentácia sa uskuto��uje v termíne a v �ase, stanovenom v rozpise sú�aže a uvedenom v termínovej 
listine. Usporiadate� je oprávnený posunú� �as prezentácie v prípade mimoriadnych okolností 
(napr. nepriaznivé po�asie). 

 
�lánok 62 

Doplni� za tretí odsek : 
Hrá�om nezaradeným do rebrí�ka sa pridelí umiestnenie zodpovedajúce poslednej  �íselne 
ozna�enej pozícii hrá�a v rebrí�ku danej kategórie. 

 
�lánok 65 

Doplni�: 
Nasadenie hrá�ov (párov) pod�a poradia sa vykonáva žrebovaním na príslušné miesta hracieho plánu 
(vi�. príloha �. 2). Do žrebovania je možné zaradi� len hrá�ov, ktorí v �ase žrebovania a po�as trvania 
turnaja (platí dátum v TL) majú platný registra�ný preukaz a  nemajú zákaz štartu. 
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�lánok 71 

Ak hrá� poruší ustanovenia �l. 70 a nastúpi v inej sú�aži, bude sa to považova� za neoprávnený štart. 

Pri neoprávnenom štarte sa hrá�ovi nezapo�ítajú do klasifikácie body zo sú�aže, ktorú riadne 
nedokon�il, ani body zo sú�aže kde štartoval neoprávnene a udelí sa mu poriadková pokuta 16,60 €  
15 € (DP �l. 33, bod 7). 

 
�lánok 73 

STZ bude, v spolupráci s RTZ, vies� na internetovej stránke STZ zoznam hrá�ov, Hrá�om, ktorí sa 
dopustili priestupku (neskoré odhlásenie sa z turnaja, nedostavenie sa na turnaj, neoprávnený štart, 
riadne nedohranie sú�aže �l. 28, 53, 70). Tieto Zoznamy hrá�ov bude publikova� aj �asopis Tenis. 
bude udelená poriadková pokuta v zmysle �l. 33 bod 7, 9 a 10 Disciplinárneho poriadku. 

Hrá�i, ktorí sa prvýkrát dopustia priestupku vo�i �l. 53 Sú�ažného poriadku, budú zaradení do 
uvedených zoznamov. Pri druhom priestupku vo�i �l.53 Sú�ažného poriadku dostanú poriadkovú 
pokutu 16,60 €, splatnú do 7 dní od doru�enia oznámenia o priestupku. Táto skuto�nos� sa zverejní aj 
v príslušných zoznamoch hrá�ov na internetovej stránke STZ a následne aj v �asopise Slovenský tenis. 
Nezaplatenie pokuty v stanovenom termíne znamená okamžité zastavenie sú�ažnej �innosti na dva 
mesiace 8 týžd�ov (nezah��ajúcich mesiace október a november).. Za�iatok zastavenia �innosti je 2 
týždne od rozhodnutia o previnení. V prípade, že hrá� má nezaplatenú pokutu a dopustil sa 
�alšieho priestupku, zastavenie �innosti sa predlžuje o �alších osem týžd�ov. Hrá� sa môže, po 
zaplatení pokuty, odvola� proti jej udeleniu, pri�om nemusí zaplati� poplatok v zmysle �l. 157 
Sú�ažného poriadku. Prípadný štart v sú�ažiach v období zastavenia �innosti sa pod�a �l. 28 
Sú�ažného poriadku bude posudzova� ako neoprávnený štart so všetkými dôsledkami (DP �l.33, bod 
7). 

Pri každom �alšom priestupku sa hrá�ovi udelí pokuta 16,60 €, a od tretieho priestupku platí pre�ho 
zákaz štartu na turnajoch triedy A,B a majstrovstvách v príslušnej tenisovej sezóne (DP �l.33, bod 9). 

Neospravedlnenú neú�as� a bezdôvodné nedohranie sú�aže na majstrovstvách a nomina�ných 
turnajoch rieši �l. 33 bod 9 a 10 Disciplinárneho poriadku. 

Zoznam hrá�ov, ktorí majú zastavenú �innos� z dôvodu neuhradenej pokuty STZ (v spolupráci 
s RTZ) zverejní na svojej internetovej stránke. 

 
�lánok 83 

Každé družstvo musí ma� svojho kapitána, ktorý je pri zápasoch družstiev jediným partnerom pre 
vrchného rozhodcu a pre kapitána súperovho družstva. Funkciu kapitána môže na M-SR družstiev 
mládeže vykonáva� iba tréner s licenciou STZ. Ak túto funkciu nevykonáva tréner s licenciou STZ, 
riadiaci orgán udelí klubu poriadkovú pokutu 33,20 € 30 € (DP �l.34,bod 4). 

Kapitán môže by� bu� hrajúcim �lenom družstva, alebo ide o tzv. nehrajúceho kapitána. Na výkon 
funkcie je poverený uvedením na súpiske družstva, kde je tiež uvedený aj jeho náhradník. Ak to v 
rozpise vyžaduje riadiaci zväzový orgán, musia ma� obaja Obaja musia ma� rozhodcovskú 
kvalifikáciu alebo minimálne oprávnenie STZ na výkon funkcie kapitána (okrem kategórie detí 
a seniorov - ur�í riadiaci zväzový orgán v rozpise sú�aže). Pokia� družstvo príde k zápasu bez 
kapitána ,jeho náhradníka alebo osoby poverenej klubom, musí zo svojho kolektívu ur�i� osobu, ktorá 
bude túto funkciu zastáva�. V prípade, že sa táto osoba nepreukáže vrchnému rozhodcovi písomným 
poverením na výkon funkcie od svojho klubu, uvedie túto skuto�nos� vrchný rozhodca do zápisu o 
stretnutí a riadiaci zväzový orgán udelí klubu poriadkovú pokutu 17 € (DP �l.34, bod 5). 



4 z 8 

�lánok 86 

Pokia� v rozpise sú�aže nie je stanovené inak, každý klub spracuje súpisky svojich družstiev do 
konca marca bežného roka v trojitom vyhotovení riadiacemu zväzovému orgánu sú�aže, v ktorej 
družstvo štartuje cez systém eTenis. Všetci hrá�i, uvedení na súpiske, musia ma� v �ase spracovania 
súpisky, t.j. k dátumu posledného možného termínu odovzdania súpisky a pri každom nastúpení v 
stretnutiach, platnú registráciu príp. schválené hos�ovanie do príslušného klubu. 

Na majstrovstvá SR družstiev, ktoré v sezóne nadväzujú ako postupová sú�až na majstrovstvá 
regiónov, zostavujú ú�astníci nové súpisky. Termíny na ich predloženie riadiacemu orgánu 
spracovanie cez systém eTenis stanovuje rozpis príslušných majstrovstiev. 

 
�lánok 87 

Riadiaci zväzový orgán preskúma, �i súpisky vyhovujú všetkým ustanoveniam tohto hracieho 
poriadku, prípadne si vyžiada chýbajúce údaje. Po vykonaní eventuálnych opráv (vyškrtnutie hrá�ov, 
ktorí nesp��ajú ustanovenia SP) zverejní súpisky v systéme eTenis. potvrdí platnos� súpisky 
pe�iatkou a podpisom. Originály súpisiek vráti do 7 dní od termínu, v ktorom mala by� súpiska 
podaná klubu a prvé kópie súpisiek si ponechá. Ak sa zistí, že na súpiske je uvedený hrá�, ktorý nie je 
�lenom klubu, resp. v �ase podania súpisky nemá platnú registráciu alebo ktorý nemá povolené 
hos�ovanie do príslušnej vekovej kategórie tohto klubu, za�ne sa proti hrá�ovi a klubu disciplinárne 
konanie (DP �l.34 bod 6). 

Súpiska zverejnená a vytla�ená z informa�ného systému E-tenis je považovaná za oficiálny 
dokument pre štart družstva v stretnutí. 

 
�lánok 137 

Upravi� posledný odstavec: 
Vyhlási� kontuma�ný výsledok zápasu je oprávnený okrem riadiaceho orgánu len vrchný rozhodca, a 
to len vtedy, ak je prítomný. V ostatných prípadoch len riadiaci zväzový orgán. 

 
�lánok 151 

Námietky a odvolania sa podávajú doporu�ene a, v prípade konkrétneho stretnutia, tiež v opise 
vrchnému rozhodcovi stretnutia a výboru klubu súpera (prípadne oboch súperov). 

Námietky pod�a �l. 147 sa musia doloži� pe�ažným poplatkom vo výške 8,30 € 10 €, odvolania pod�a 
�l. 149 poplatkom vo výške 16,60 € 20 € a odvolania pod�a �l. 150 poplatkom vo výške 33,20 € 40 €. 

Poplatok sa poukáže príslušnému riadiacemu orgánu, ktorý bude o odvolaní rozhodova�. 

 
�lánok 157 

Námietky podané pod�a �l. 153 sa musia doloži� pe�ažným poplatkom vo výške 3,30 €  5 €, odvolania 
pod�a �l. 155 poplatkom vo výške 16,60 €  20 € a odvolania pod�a �l. 156 poplatkom vo výške 33,20 
€  40 €. Poplatok sa poukáže príslušnému riadiacemu orgánu, ktorý bude o odvolaní rozhodova�. 

 
�lánok 160 

Na prerokovanie námietok pri odvolaní sa musia vždy prizva� jednak, ak o to písomne požiadajú, 
s�ažovate� a všetky zainteresované strany v danom prípade. Na rokovaní sa zú�ast�ujú na vlastné 
náklady. Pokia�, aj napriek pozvaniu, na rokovanie neprídu, vydá sa rozhodnutie bez ich ú�asti. 



5 z 8 

PRÍLOHA �. 6 – tabu�ka 
Rozdelenie tenisových turnajov jednotlivcov v SR 
Upravi� vklady na turnaje A B C D 

LETNÉ TURNAJE 15 € 12 € 10 € 8 € 

HALOVÉ TURNAJE xxx 18 € 15 € 12 € 

 

KLASIFIKA�NÝ PORIADOK 
�lánok 30 

Hrá�i, ktorí sa zú�astnili na zahrani�ných turnajoch, zapo�ítavaných do rebrí�ka SR (mimo nominácie 
STZ), odovzdajú hracie plány potvrdené usporiadate�om priamo spracovate�ovi medzinárodných 
sú�aží najneskôr do 10 dní po návrate do SR na športovo-technický úsek STZ (mailom, faxom, alebo 
poštou) hne� po ich zverejnení na oficiálnej stránke TE, ITF prípadne �TS, najneskôr však do 5. 
10. v rámci pripomienkovania predbežných rebrí�kov. Oneskorené odovzdanie podkladov môže by� 
potrestané pokutou do výšky 33,20 €, prípadne nezaradením znamená nezaradenie sú�aže do 
klasifikácie. 

Spracovanie medzinárodných sú�aží vykonáva poverený pracovník sekretariátu STZ. 

 

REGISTRA�NÝ PORIADOK 
�lánok 6 

Poplatok za kolektívnu registráciu je v príslušnom tenisovom roku 3,30 5 € ak je uhradený 
v predpísanom termíne. Po tomto termíne (po 31.10.) sa zvyšuje poplatok na 16,60 20 €. 

 
�lánok 7 

Jednotlivci môžu by� registrovaní ako: 

- hrá� – do klubu s možnos�ou hra� sú�aže družstiev (cudzinec vi� �l. 91 SP) 

- hrá� – do STZ bez možnosti hra� sú�aže družstiev. V sú�aži jednotlivcov možnos� hra� majstrovstvá 
regiónu v závislosti od miesta trvalého bydliska. V prípade, že takto zaregistrovaný �len sa bude 
chcie� zú�ast�ova� na sú�aži družstiev, musí sa zaregistrova� pod hlavi�kou niektorého klubu. 

 
�lánok 13 

Hrá� s cudzou štátnou príslušnos�ou Cudzinec, ktorý predloží preukaz - povolenie na pobyt pre 
cudzinca o trvalý pobyt na území SR, dlhšom ako 6 mesiacov, môže by� registrovaný ako ob�an SR. 
Na tohto hrá�a sa vz�ahuje ustanovenie �lánku 10. (Doklad má formát ako ob�iansky preukaz) 

 
�lánok 14 

Hrá�, s príslušnos�ou k štátu EU, Cudzinec môže by� zaregistrovaný do STZ (bez možnosti hra� 
sú�aže družstiev) za rovnakých podmienok ako hrá� SR. Pri registrácii do klubu sa registrácia 
uskuto��uje v zmysle �lánkov 12 a 13 registra�ného poriadku. 
Hrá�, s cudzou štátnou príslušnos�ou  Cudzinec, ktorý nesp��a podmienku o d�žke pobytu uvedenú 
v �l.13, môže by� registrovaný pre sú�aže družstiev za akýko�vek klub, ale jeho registrácia stráca 
platnos� 1.1. nasledujúceho roka. Ak by chcel hrá� prípadne štartova� aj v nasledujúcom kalendárnom 
roku v sú�aži družstiev, musí sa zaregistrova�. Registrácia v nasledujúcom roku je možná do 
ktoréhoko�vek klubu. 
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�lánok 23 

- registrácia hrá�a, �lena (do 60 rokov)  19,90 € 40 € (platí aj pri obnove RP) 

Zruši� poplatok za vystavenie duplikátu. Duplikát vystavi� za manipula�ný poplatok. 

 

PRESTUPOVÝ PORIADOK 
�lánok 34 

Za ohlásený prestup /s ú�innos�ou od 1.10.2010/     19,90 35 € 
Za každé ohlásené hos�ovanie        10,00 20 € 
Za ohlásený prestup a hos�ovanie �lena, ktorý dov�šil 60 rokov    3,30     4 € 
/zmena platby za PRESTUPs ú�innos�ou od 1.10.2010/ 
Za odvolanie sa proti rozhodnutiu o prestupe      16,60 20 € 

 

DISCIPLINÁRNY PORIADOK 
�lánok 11 

Dokázané použitie dopingových prostriedkov 

Výška trestu: - trest pod�a medzinárodných pravidiel a predpisov platných pre tenis a pravidiel 
Antidopingovej agentúry SR 

�lánok 14 

Disciplinárny orgán oznámi rozhodnutie o potrestaní disciplinárneho priestupku previnilcovi 
písomnou formou. Rozhodnutie musí obsahova� výrok, stru�né zdôvodnenie a pou�enie o odvolaní. 
V prípade priestupkov jednotlivcov v zmysle �l. 28, 53, 70, 71 a 73 SPT sa toto oznámenie vykoná 
iba zverejnením na internetovej stránke STZ a v etenise. 

 
�lánok 20 

Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu prvej inštancie môže ú�astník disciplinárneho konania poda� 
odvolanie, ihne� po oznámení rozhodnutia, v termíne pod�a príslušného predpisu, ktorého sa 
previnenie týkalo. Odvolanie sa podáva disciplinárnemu orgánu písomne a doporu�ene. Odvolanie sa 
musí doloži� kópiou o zaplatení odvolacieho poplatku vo výške 16,60 €  20 €. 

 
�lánok 24 

Odvolanie sa podáva VV STZ písomne a doporu�enou poštou. Odvolanie sa musí doloži� kópiou o 
zaplatení odvolacieho poplatku vo výške 33,20 €  40 €. 

 
�lánok 28 

Disciplinárne orgány vedú evidenciu priestupkov a trestov, ktoré uložili. V evidencii trestov sa 
uvádzajú tieto údaje: 

- meno, dátum narodenia a registra�né �íslo rok narodenia (u jednotlivcov), 

- presný názov klubu (u kolektívov), 

- previnenie, uložený trest, dátum rozhodnutia, 

- �alšie potrebné údaje. 
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�lánok 33 

7. Neoprávnený štart (SPT �l. 28, 53, 71). 

Výška trestu - pe�ažná pokuta 16,60 €  15 € a hrá�ovi sa nezapo�ítajú získané body 
do klasifikácie (nezaplatenie pokuty - zastavenie �innosti na 8 
týžd�ov) 

- zastavenie sú�ažnej �innosti na 2 - 12 mesiacov. 

Bod 9 a 10 nahradi� novým textom: 

9. Neospravedlnená neú�as� na turnajoch (SPT �l. 53, 73). 

Výška trestu - na turnajoch triedy A, B, C, D – pe�ažná pokuta 20 € (nezaplatenie 
pokuty – zastavenie �innosti na 8 týžd�ov) 

- na republikových majstrovstvách, regionálnych majstrovstvách 
a nomina�ných turnajoch. – pe�ažná pokuta 40 € (nezaplatenie 
pokuty – zastavenie �innosti na 8 týžd�ov) 

10. Neskoré odhlásenie a bezdôvodné nedohranie sú�aže (SPT �l. 53, 73). 

Výška trestu: - na turnajoch triedy A, B, C, D – pokuta 15 € (nezaplatenie pokuty 
– zastavenie �innosti na 8 týžd�ov) 

- na republikových majstrovstvách, regionálnych majstrovstvách 
a nomina�ných turnajoch. - pokuta 30 € (nezaplatenie pokuty – 
zastavenie �innosti na 8 týžd�ov) 

 

PREDPIS PRE SÚ�AŽE DETÍ DO 9 ROKOV 
�lánok 8 

Vklady na turnaje jednotlivcov sú maximálne 6,60 8 € pri letných turnajoch a 12 € pri halových 
turnajoch. 

 

PREDPIS PRE SÚ�AŽE SENIOROV 
�lánok 4 

Oprávnenos� na štart preukazuje hrá� registra�ným preukazom, ktorý možno získa� spôsobom 
uvedeným v Registra�nom poriadku tenisu. Ak rozpis sú�aže nestanovuje inak v sú�ažiach 
jednotlivcov môžu štartova� i hrá�i, ktorí nevlastnia registra�ný preukaz nemajú platnú registráciu 
v STZ. V takom prípade preukážu svoju totožnos� ob�ianskym preukazom. Hrá�i, ktorí nevlastnia 
registra�ný preukaz nemajú platnú registráciu, nezískavajú body do klasifikácie a nebudú 
klasifikovaní. V sú�ažiach družstiev môžu štartova� iba hrá�i registrovaní v danom klube, prípadne 
hrá�i, ktorí majú povolené hos�ovanie za uvedený klub. 

 
�lánok 15 

Upravi� max. vklady na turnaje: 

 Turnaje triedy A 
a halové turnaje 

Turnaje triedy B 

Kategórie 35+ - 55+ 15 € 10 € 

Kategórie 60+ - 85+ 8 € 5 € 
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Príloha: Návrh zmien poplatkov s platnos�ou od 1.12.2009 
 

poplatky v € platné od 
1.1.2009 

Návrh zmien poplatkov 
od 1.12.2009 

1,70    2,00    

3,30    4,00    

5,00    5,00    
6,60    7,00    

8,30    9,00    
10,00    10,00    

13,30    14,00    

16,60    17,00    
19,90    20,00    

26,60    27,00    
33,20    34,00    

63,10    64,00    
66,40    67,00    

83,00    83,00    

122,80    123,00    
124,50    125,00    

132,80    133,00    
166,00    166,00    

199,20    200,00    

249,00    249,00    
298,80    299,00    

331,90    332,00    
564,30    565,00    

597,50    598,00    
663,90    664,00    

796,70    797,00    

1 211,60    1 212,00    
1 609,90    1 610,00    

1 676,30    1 677,00    
2 207,40    2 208,00    

2 406,60    2 407,00    

2 655,50    2 656,00    
3 618,10    3 619,00    

4 215,60    4 216,00    
5 410,60    5 411,00    

6 605,60    6 606,00    
13 244,40    13 245,00    

 


