
Schválené zmeny a úpravy športovo–technických predpisov tenisu 
Radou STZ d�a 28. 11. 2010 

 
SÚ�AŽNÝ  PORIADOK 
 

�lánok 6 

Doplni�: 

Sú�aže sa hrajú v týchto vekových kategóriách: 

Deti    do 9 rokov (od sezóny 2012.....do 10 rokov) 

Mladšie žiactvo  10 – 12 rokov (od sezóny 2012.....11 – 12 rokov) 
 

�lánok 46 

Doplni� do 1. odstavca: 

Povinnosti usporiadate�a v rámci samotnej prípravy a realizácie podujatia uvádzané v 
tomto sú�ažnom poriadku, spadajú pod zodpovednos� riadite�a sú�aže, ktorého TK, 
TO uvedie v rozpise sú�aže a teda ho poverí vo svojom mene vedením daného podujatia. 
Sú�až spolu s riadite�om sú�aže riadi aj jej riadite�stvo (turnajový výbor), ktoré musí by� 
taktiež uvedené v rozpise sú�aže a zah��a prinajmenej nasledovných funkcionárov: ... 

 

�lánok 53 

Doplni� za 4. odstavec: 

Zoznam ú�astníkov turnaja je definitívne uzatvorený 24 h pred za�iatkom turnaja. 
Pokia� po tomto �ase zostane hrá� v zozname náhradníkov, nebude penalizovaný za 
prípadnú neú�as� a má právo zú�astni� sa na inom turnaji.  

 

�lánok 66 

Doplni�: 

Po�et zápasov, ktoré je hrá� povinný zohra� v jednom dni pre jednotlivé triedy: 
trieda A - jedna dvojhra a dve štvorhry (ke� nie je naplnený po�et zápasov 1. kola dvojhry, 
možno hra� dve kolá dvojhry, t. j. v prvý de� možno hra� tri zápasy, z toho najviac dve 
dvojhry) 
trieda B - maximálny po�et zápasov tri ( z toho najviac dve dvojhry) 
triedy C a D - maximálny po�et zápasov štyri (z toho najviac dve dvojhry).  

O prípadných zmenách rozhoduje s kone�nou platnos�ou vrchný rozhodca (napr. nepriaznivé 
po�asie, dáž� alebo vysoké teploty po�as hracieho d�a, prípady pod�a �l. 56). 

 

�lánok 79 

Doplni� do 1. odstavca: 

Ak sa do sú�aže neprihlási družstvo, ktoré je oprávnené v sú�aži hra�, klub nemá oprávnenie 
postúpi� právo štartu na iný klub. Pri výbere náhradníkov sa postupuje nasledovne:  
 
 
 



�lánok 83 

Upravi�: 

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 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. 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 
funkciu kapitána zastáva osoba, ktorá nie je uvedená na súpiske družstva, musí by� 
v zápise zo stretnutia uvedené �itate�ne jeho priezvisko, meno a dátum narodenia. Ak 
osoba vykonávajúca funkciu kapitána nemá v �ase stretnutia rozhodcovskú kvalifikáciu  
alebo oprávnenie STZ na výkon funkcie kapitána (okrem M SR, vi� �l. 83 SP), riadiaci 
zväzový orgán udelí klubu poriadkovú pokutu od 7, € - do17,- € (DP �l.34, bod 5), 
v závislosti od stup�a sú�aže. Funkciu kapitána družstva po�as jedného stretnutia môže 
vykonáva� len jedna osoba. Zmena kapitána je možná iba v prípade dohrávky 
stretnutia v iný de�. 
 

�lánok 85 

Doplni�: 

Družstvo štartuje v sú�aži pod�a súpisky, vyhotovenej na predpísanom formulári, ktorý musí 
by� vyplnený vo všetkých predtla�ených rubrikách. Minimálny po�et hrá�ov na súpiske sa 
musí zhodova� s po�tom dvojhier príslušnej sú�aže. Za družstvo môžu v každom stretnutí 
štartova� len hrá�i uvedení na tejto súpiske. V republikových sú�ažiach, ako aj v tých nižších 
sú�ažiach dospelých, ktoré bezprostredne nadväzujú na republikové sú�aže, je povinnos�ou 
riadiaceho zväzového orgánu da�, najneskôr 7 dní pred za�atím sú�aže, všetkým zú�astneným 
družstvám vhodnou formou na vedomie zloženie súpisiek jednotlivých ú�astníkov sú�aže. 
 

�lánok 92 

Upravi�: 

Klub môže hrá�a kedyko�vek pripísa� na �ubovo�né miesto súpisky ktoréhoko�vek zo svojich 
družstiev, pri rešpektovaní súvisiacich ustanovení tohto poriadku a nasledovných 
podmienok: 

- prera�ovanie hrá�ov na oficiálnej súpiske nie je možné, 

- po zverejnení súpisiek nie je možné škrta� hrá�ov zo základnej zostavy, 

- zo súpisky možno vyškrtnú� iba hrá�a, ktorý doposia� za toto družstvo nenastúpil, 

- vyškrtnutý hrá� nemôže by� opätovne dopísaný na súpisku, 

- 2 hrá�ov je možné dopísa� na súpisku bez poplatku, 

- za každého �alšieho dopísaného hrá�a uhradí klub poplatok vo výške 50,-€, 

- zahrani�ného hrá�a nemožno dopísa� na súpisku družstva po odohraní 1. kola sú�aže. 



 Ak súpiska družstva, na ktorú je hrá� pripisovaný, už obsahuje maximálny po�et hrá�ov 
pod�a �l. 89, možno z nej vyškrtnú� hrá�a, ktorý doposia� za toto družstvo nenastúpil. 
Pripisovanie ostatných hrá�ov alebo ich prera�ovanie nie je povolené. Žiadneho zahrani�ného 
hrá�a nemožno dopísa� na súpisku družstva po odohraní I. kola sú�aže. 

Ak riadiaci orgán schváli pripísanie hrá�a, ktoré odporuje tomuto ustanoveniu, a táto 
skuto�nos� sa zistí až následne, posudzuje sa situácia v prípade štartu tohto hrá�a v stretnutí 
tak, ako keby hrá� na súpiske vôbec nebol. 
 

�lánok 97 

Usporiadajúci klub má predovšetkým tieto povinnosti: 

- vykona� všetky opatrenia na regulárny priebeh stretnutia, vrátane zabezpe�enia 
dostato�ného po�tu usporiadate�ov, 

- zaisti� vrchnému rozhodcovi a hos�ujúcemu družstvu vyhovujúci noc�ah, ak o to požiada 
najneskôr 14 dní pred stretnutím, 

- vyplati� delegovanému vrchnému rozhodcovi odmenu a náhrady pod�a platných predpisov, 
a to najneskôr pred uzatvorením zápisu o stretnutí, 

- pri celoštátnych sú�ažiach ohlási� v de�, ke� sa stretnutie skon�ilo alebo bolo prerušené, 
jeho výsledok oznamovacím prostriedkom, 

- odosla� faxom alebo elektronickou poštou do 24 hodín od skon�enia alebo prerušenia 
stretnutia riadiacemu zväzovému orgánu zápis o stretnutí. Pokia� sa stretnutie uskuto�ní v de� 
pracovného vo�na, resp. pracovného pokoja, odosla� faxom do 12,00 hod. prvého pracovného 
d�a nasledujúceho po príslušnom dni pracovného vo�na. Následne zasla� originál do 48 hodín 
v takom po�te vyhotovení, ako stanovuje rozpis sú�aže. 

- Pokia� rozpis sú�aže nestanovuje inak, najneskôr do 48 hodín spracova� zápis zo 
stretnutia cez systém eTenis, resp. odosla� zápis zo stretnutia riadiacemu orgánu faxom, 
e-mailom, poštou. Ak domáce družstvo spracuje zápis cez systém eTenis nie je nutné 
originál zasiela�, ale je povinné ho archivova� (minimálne do ukon�enia aktuálnej 
sezóny) a v prípade vznesenia námietok na vyžiadanie riadiaceho orgánu dodato�ne 
doru�i�. 
- zaisti� v priebehu stretnutia pre hrá�ov a rozhodcov možnos� najnutnejšieho ob�erstvenia, a 
informova� divákov o dosiahnutých výsledkoch v stretnutí. 
 

�lánok 124 

Usporiadajúci klub spracuje zápis o stretnutí cez systém eTenis, resp. zašle zápis o stretnutí 
v zmysle �l. 97. Obaja kapitáni družstiev dostanú po jednej kópii. 
 



REGISTRA�NÝ  PORIADOK 
�lánok 9 

Doplni�: 

Individuálna registrácia sa ude�uje na dobu minimálne 2 rokov (d�žku registrácie hrá�ov 
do 9 rokov (od roku 2012 do 10 rokov) stanovuje predpis pre sú�aže detí), pri�om hrá� 
môže požiada� o dlhšiu registráciu ako 2 roky, ale vždy iba o celý násobok kalendárneho 
roka (12 mesiacov). Individuálna registrácia nie je obmedzená vekom a nezah	�a žiadne 
poistenie hrá�a.  
 

�lánok 10 

Upravi�: 

Individuálnu registráciu hrá�a zrealizuje a zverejní STZ v systéme eTenis na základe 
písomnej žiadosti hrá�a na predpísanom tla�ive a po zaplatení alikvótnej �asti 
registra�ného poplatku za celé obdobie požadovanej registrácie. Aktuálny stav 
zverejnený v systéme eTenis je záväzný pre všetky sú�aže a ich riadenie v zmysle 
športovo – technických predpisov (s platnos�ou od 1. 12. 2010 sa nevydáva registra�ný 
preukaz). Povinnos�ou hrá�a je sledova� aktuálny stav svojej registrácie a v prípade 
zistenia nezrovnalostí, resp. zmeny údajov je povinný kontaktova� STZ. 

Dokladom o individuálnej registrácii hrá�a je registra�ný preukaz. Registra�ný preukaz má 
platnos� 2 roky, ak nepríde k zrušeniu alebo zmene z nasledovných dôvodov:  

-  prestupom do iného klubu, 

-  stratou, znehodnotením, neplatnosti údajov, 

-  vlastným rozhodnutím hrá�a, 

-  zrušením klubu, 

-  úmrtím majite�a registrácie. 
 

�lánok 11 

Upravi�: 

Hrá� registrovaný do klubu s možnos�ou hra� sú�aže družstiev, ktorého registra�ný preukaz 
registrácia stratila platnos�, môže sa do troch rokov 24 mesiacov (pokia� hrá�ska zmluva 
s materským klubom nestanovuje inak) opätovne zaregistrova� iba za klub, v ktorom bol 
registrovaný pred stratou platnosti jeho registra�ného preukazu registrácie. 
 

�lánok 12 

Zruši� 

Registra�ný preukaz (RP) obsahuje: 

-  názov STZ, fotografiu majite�a, 

-  registra�né �íslo, 

-  meno, priezvisko a dátum narodenia, 

-  názov klubu (alebo STZ), 

-  dobu platnosti  

 



 
�lánok 15 

Upravi�: 

Hrá�, ktorý sa chce zaregistrova� do klubu, podáva Žiados� o individuálnu registráciu 
prostredníctvom klubu. Hrá�, ktorý sa chce registrova� do STZ, bez možnosti hra� sú�aže 
družstiev, podáva žiados� samostatne. Žiados� sa podáva na tla�ive „Žiados� o individuálnu 
registráciu“ a musí obsahova�: 

- meno, priezvisko, dátum narodenia, 

- rodné priezvisko u žien, 

- adresu trvalého bydliska (aj s PS�), 

- �íslo pevnej telefónnej linky alebo �íslo mobilu, 

- e-mailovú adresu  

- názov a identifika�né �íslo klubu (u hrá�ov registrovaných do klubu), 

- u hrá�ov registrovaných do klubu pe�iatku klubu a podpis povereného zástupcu klubu 
(iba pri prvej registrácii), 

- vlastnoru�ný podpis hrá�a, u hrá�ov mladších ako 18 rokov aj podpis zákonného 
zástupcu, 

- dátum a spôsob úhrady registra�ného poplatku, 

- fotografiu pasového formátu, 

- priložený doklad o zaplatení registra�ného poplatku,  

- pri obnove registra�ného preukazu je nutný písomný súhlas klubu, ak to klub požaduje 
na prihláške ku kolektívnej registrácii (oficiálna a platná pe�iatka klubu a podpis 
povereného zástupcu klubu). 

Pri obnove registrácie môže hrá� (neplatí pre zahrani�ných hrá�ov) použi� aj 
elektronický formulár na stránke STZ. 
 

POZNÁMKA 

!!! Nutné upravi� v zmysle týchto zmien všetky �lánky športovo-technických 
predpisov, ktoré sa odvolávajú na registra�ný preukaz 
 
PRESTUPOVÝ  PORIADOK 

�lánok 3 

Doplni�: 

Hrá� môže ohlási� prestup do nového klubu iba vtedy, ak je za materský klub registrovaný 
a v �ase podania prestupu má platnú registráciu. V prípade, že mu platnos� vypršala, musí 
k prestupu doloži� aj poplatok za obnovu registrácie. 
 

�lánok 20 

Doplni�: 

Uhradenie výchovného je záležitos�ou klubov. Materský klub potvrdí súhlas alebo nesúhlas s 
prestupom na prestupovom lístku a umožní tak hrá�ovi zaevidova� prestup v prípade, že sa 



výchovné neuhradí. V prípade zaevidovaného prestupu, podmieneného úhradou 
výchovného je nutné k jeho schváleniu dokladova� úhradu výchovného najneskôr do 
konca prestupového termínu. 
 

�lánok 23 

Upravi�: 

Žiados� o hos�ovanie treba doru�i� poštou alebo odovzda� osobne na STZ v termíne od 15. 
januára do konca februára príslušného kalendárneho roka. Žiados� doru�ená po tomto termíne 
mimo tohto termínu (pred alebo po) sa odmietne a neprerokuje. 

 
�lánok 32 

Upravi�: 

Odvola� sa proti rozhodnutiu o prestupe možno priebežne najneskôr však do 15. januára v 
termíne od 16. do 31. januára na VV STZ. O odvolaniach rozhodne s kone�nou platnos�ou 
VV STZ na svojom najbližšom riadnom zasadnutí.  

Ak je odvolanie podané po tomto termíne, VV STZ ho odmietne a neprerokuje ho. 
 
 
DISCIPLINÁRNY  PORIADOK 

�lánok 34 

Upravi�: 

5. Ak osoba vykonávajúca funkciu kapitána prevezme náhradník, ktorý nemá 
rozhodcovskú kvalifikáciu alebo poverenie STZ na výkon funkcie kapitána nie je 
uvedený na súpiske a nepreukáže sa písomným poverením od klubu (�l.83 SP). 

Výška trestu:  - pe�ažná pokuta od 7,- € do 17,- €. 

14. Falšovanie športovo-technických dokladov. 

Výška trestu: - 1.krát - pe�ažná pokuta 166,- €. a zastavenie �innosti na 3 až 
6 mesiacov 

- Opakovane - pe�ažná pokuta 332,- € a zastavenie �innosti na 6 
až 18 mesiacov 

 
PREDPIS PRE SÚ�AŽE SENIOROV  

�lánok 12 

Upravi�: 

Hrá�i sa do sú�aží jednotlivcov nemusia vopred prihlási� prihlasujú cez systém 
zasportujsiopen.sk . Usporiadate� môže prija� do sú�aže aj neprihlásených hrá�ov, 
môže však požadova� zvýšený vklad o 5,- € (od hrá�ov do 60 rokov) a o 2,- € (od hrá�ov 
nad 60 rokov).V sú�aži môžu štartova� hrá�i, ktorí sa prihlásia na mieste sú�aže do 
ukon�enia prezentácie, ktorej �as je uvedený v oficiálnej termínovej listine STZ na daný rok. 
Pri prezentácii sa hrá� preukáže registra�ným preukazom alebo iným dokladom totožnosti 
(napr. ob�iansky preukaz) a zaplatí vklad do sú�aže. Usporiadate� skontroluje a zapíše do 
podkladov z turnaja dátum narodenia hrá�a.  


