
Schválené zmeny a úpravy športovo–technických predpisov tenisu 
Radou STZ d�a 3 12 2011 

SÚ�AŽNÝ  PORIADOK 
 

�lánok 18 

Doplni� do prvého odstavca: 
V sú�ažiach všetkých vekových kategórií sa hrajú zápasy na dva vyhrané sety z troch. Ak je v 
ktoromko�vek sete zápasu stav hier 6:6, hrá sa trinásta hra pod�a pravidiel pre rozhodujúcu 
hru (tajbrejk), ako hra ur�ujúca ví�aza v tomto sete. Na turnajoch jednotlivcov sa vo 
štvorhre hrá systémom bez výhody (No-Ad), prípadný tretí rozhodujúci set sa hrá ako 
jediná rozhodujúca hra (tajbrejk do 10 bodov). 

 

�lánok 29 

Doplni� medzi tretiu a štvrtú zarážku: 
Vrchný rozhodca: 

- musí by� osobne prítomný na finálových stretnutiach dvojhier a štvorhier. V prípade 
potreby môže touto povinnos�ou poveri� aj svojho zástupcu. 

 

�lánok 37 

Doplni�: 
Sú�až sa hrá s loptami, ktorých druh stanovuje jej rozpis. Usporiadate� je povinný uvies� 
v rozpise konkrétny typ lopty s ktorou sa bude hra�, pri�om zvoli� môže len oficiálne 
schválenú loptu STZ na danú sezónu. 

 
�lánok 38 

Doplni� do prvej vety: 
Ak rozpis sú�aže, resp. tabu�ka �. 6 SP nestanovuje inak, hrá sa celý zápas s tromi loptami, 
ktoré sa nemenia. 
 

�lánok 47 

Doplni� do druhej vety: 
Hlavná sú�až turnaja musí by� vypísaná v termínovej listine minimálne pre nasledovný po�et 
ú�astníkov: 
Doplni� pod tabu�ku: 
Za akciu sa zapo�íta a  bude klasifikovaná (KP �l. 18) iba sú�až s po�tom ú�astníkov 
najmenej 8 vo dvojhre alebo najmenej 6 dvojíc vo štvorhre. 
 

�lánok 50 

Upravi� prvý odstavec: 
Prihlášky zrealizované cez systém eTenis treba doru�i� najneskôr 14 dní pred oficiálnym 
za�iatkom turnaja (nie prezentácie) sú považované za prihlášky v termíne. Hrá� je povinný 
si hne� môže overi� doru�enie zverejnenie prihlášky v systéme eTenis. alebo priamo 
u usporiadate�a najneskôr 10 dní pred oficiálnym za�iatkom turnaja. Po tomto termíne žiadne 
Dodato�né reklamácie oh�adom nezaradených prihlášok nebudú akceptované. 



 
�lánok 51 

Doplni� do druhej vety: 
Pri tvorbe akceptácie majú prednos� hrá�i prihlásení v termíne, pri�om treba vyradi� hrá�ov so 
zákazom štartu a neplatnou registráciou... 
 

�lánok 62 

Doplni� štvrtý odstavec: 
V prípade, že hrá� je nasadzovaný pod�a aktuálneho svetového rebrí�ka (vi� �l. 63), prepo�íta sa 
jeho umiestnenie na rebrí�ek SR, pri�om pre nasadenie dvojíc do sú�aže štvorhier sa 
zapo�íta hrá�ovi s medzinárodným rebrí�kom nula. Pre nasadzovanie hrá�ov pod�a tohto 
�lánku je smerodajný vždy najnovší príslušný rebrí�ek danej vekovej kategórie. 
 

�lánok 78 

Doplni� za prvú vetu: 
Klub prihlasuje svoje družstvo do sú�aže do 15. februára. Od 10. marca sa zrušenie prihlášky 
považuje za odstúpenie družstva zo sú�aže (�l. 101 SP). 
 

�lánok 94 

Upravi� druhý odstavec: 
Za moment dodato�ného pripísania hrá�a na súpisku sa považuje potvrdenie zverejnenie 
pripísania riadiacim orgánom v systéme eTenis, ktoré obsahuje dátum, pe�iatku a podpis 
zodpovedného pracovníka (potvrdenie možno zasla� aj faxom alebo elektronickou poštou). 
 

�lánok 103 

Upravi�: 
Každé stretnutie v republikových sú�ažiach a v sú�ažiach, ktoré na ne bezprostredne 
nadväzujú, pozostáva zo siedmich zápasov, a to piatich dvojhier a dvoch štvorhier. V jednom 
stretnutí na M SR mládeže môžu za družstvo nastúpi� maximálne dvaja hos�ujúci hrá�i. 
Po�et zápasov a hos�ujúcich hrá�ov v stretnutí v ostatných sú�ažiach môže by� odlišný, a ur�í 
ich riadiaci orgán v rozpise sú�aže. 
 

�lánok 164 

Upravi� a doplni�: 
Výklad tohto sú�ažného poriadku podáva VV STZ po konzultácii s ur�eným pracovníkom 
Rady STZ. Úpravy, zmeny a doplnky podliehajú schváleniu Rady STZ. 
 
Príloha �. 6 – tabu�ka 
Upravi� st�pec 2 
výhry – turnaje A, B – minimálne 1/3 z vkladov pod�a 3 
Upravi� st�pec 8 
Lopty – turnaj triedy B – 3 nové lopty na prvé zápasy pre každého ú�astníka dvojhry 
Zruši� st�pec 5 = hlavní rozhodcovia 



 
KLASIFIKA�NÝ  PORIADOK 

�lánok 4 

Doplni� prvý odstavec: 
Hrá�om sa zapo�ítavajú iba podujatia, ktoré absolvovali s platnou registráciou v STZ. 
 

�lánok 30 

Doplni� a upravi�:  

Hrá�i, ktorí sa zú�astnili na zahrani�ných turnajoch, zapo�ítavaných do rebrí�ka SR, 
odovzdajú (mailom, faxom, alebo poštou) hracie plány, prípadne zašlú mailom webový 
odkaz na oficiálny turnaj, na športovo-technický úsek STZ hne� po ich zverejnení na 
oficiálnej stránke TE, ITF, ATP, WTA prípadne �TS, najneskôr však 30 dní po skon�ení 
turnaja, septembrové turnaje najneskôr do 5. 10. v rámci pripomienkovania predbežných 
rebrí�kov. Oneskorené odovzdanie podkladov znamená nezaradenie sú�aže do klasifikácie. 
V pripomienkovom období je možné pripomienkova� len chybné zapo�ítanie bodov 
a nie dodato�né zaradenie turnaja do klasifikácie. 
 
Tabu�ka 2 
Upravi� klasifikáciu medzinárodných turnajov mladšieho dorastu: 
TEJT3 = trieda 2, TEJT2 = trieda 3, TEJT1 = trieda 4, Orange Bowl = trieda 5 
 
REGISTRA�NÝ  PORIADOK 

�lánok 5 

Doplni� medzi druhý a tretí odstavec: 
Zmena názvu klubu musí by� dokladovaná stanovami potvrdenými ministerstvom vnútra, 
prípadne výpisom z obchodného registra alebo živnostenského listu. 
O zlú�enie klubov môžu požiada� len kluby s platnou registráciou a k žiadosti musia doloži� 
zápisnice oboch klubov o podmienkach zlú�enia ako aj kópiu stanov potvrdených 
ministerstvom vnútra o vzniku nového subjektu. Oba pôvodné kluby týmto zanikajú. 
 

�lánok 7 

Doplni� na za�iatok: 
Jednotlivci, ktorí sa chcú sta� �lenmi STZ a využíva� tak jeho výhody a �alšie možnosti 
vyplývajúce z tohto �lenstva (ú�as� na podujatiach organizovaných v rámci STZ, 
zapo�ítavanie výsledkov v zmysle klasifika�ného poriadku do rebrí�ka SR, podiel na 
prípadných finan�ných dotáciách a pod.), musia ma� platnú registráciu v STZ. 
 

�lánok 12 

Doplni�: 
Cudzinec, ktorý predloží preukaz - povolenie na trvalý pobyt na území SR, môže by� 
registrovaný ako ob�an SR. Doklad má formát ako ob�iansky preukaz.  

Die�a diplomata, ktoré predloží identifika�ný preukaz diplomatického zástupcu, môže 
by� registrované ako ob�an SR. Pri obnove je povinné predloži� opätovne platný 
doklad. 
Na týchto hrá�ov sa vz�ahuje ustanovenie �lánku 10. 

 



�lánok 14 

Doplni� na za�iatok: 
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“. Klub je povinný pri prvej žiadosti o registráciu overi� dátum narodenia 
a štátnu príslušnos� hrá�a a svojim podpisom na žiadosti potvrdi� ich hodnovernos�. 
Žiados� o registráciu musí obsahova�: 

Doplni� do odrážok: 
- štátnu príslušnos� 

�lánok 18 

Doplni� na koniec: 
Ak pracovník zväzu, ktorý je poverený registráciou hrá�ov v STZ má pochybnos� o dátume 
narodenia resp. o štátnej príslušnosti hrá�a, môže si k žiadosti o registráciu vyžiada� 
nasledujúce doklady: 
- ob�iansky preukaz 
- cestovný pas SR 
- rodný list (u hrá�ov do 15 rokov) 
- osved�enie o štátnej príslušnosti (nie staršie ako 6 mesiacov). Nako�ko deti do dov�šenia 14 
rokov nadobúdajú štátnu príslušnos� spolu s rodi�om, sta�í ak doklad predloží rodi� die�a�a. 
 

�lánok 21 

Upravi�: 
- druh licencie (A, B, C - tréner, A, B, C -  rozhodca), priloženú kópiu dokladu o získaní 
kvalifikácie (I., II., III. trieda, resp. I., II., III., IV, V kvalifika�ný stupe�), ak je doklad 
o získaní kvalifikácie alebo absolvovaní seminára starší ako dva roky treba na získanie 
(obnovu) licencie absolvova� seminár, 
 
PRESTUPOVÝ  PORIADOK 

�lánok 6 

Doplni� do prvej vety: 
Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doru�ený alebo odoslaný (rozhoduje 
poštová pe�iatka) na STZ najneskoršie posledný de� prestupového obdobia, t.j. 10.1. alebo 
v zmysle �l. 12 PP. 

�lánok 8 

Doplni� do poslednej odrážky: 
-  kladné alebo záporné vyjadrenia obidvoch klubov k ohlásenému prestupu (dátum, 

pe�iatka klubu, �itate�né meno povereného zástupcu klubu, podpis povereného 
zástupcu klubu v súlade s kolektívnou registráciou). 

 
�lánok 12 

Doplni� do posledného odstavca: 
V prípade, že sa materský klub z akéhoko�vek dôvodu odmietne hrá�ovi písomne vyjadri� k 
ohlásenému prestupu (kladne alebo záporne), hrá� zašle prestupový lístok materskému klubu, 
najneskôr 20. 12. 20 dní pred koncom prestupového obdobia, doporu�ene poštou a doklad o 
ohlásení prestupu doloží na STZ. Materský klub sa najneskoršie do konca prestupového 
obdobia (t.j. do 10. januára) písomne vyjadrí na adresu STZ k ohlásenému prestupu. Ak to 



neurobí, t.j. do 10. januára nebude na STZ doru�ené písomné vyjadrenie klubu, bude to 
znamena�, že s prestupom súhlasí. 
 

�lánok 23 

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

�lánok 28 

Upravi� prvú vetu: 
Ochranná lehota trvá 12 mesiacov od zaevidovania prestupu, (t.j. od 15.1. kalendárneho roka) 
od konca prestupového obdobia do za�iatku nasledujúceho prestupového obdobia. Po�as 
nej hrá� na�alej štartuje za materský klub, ktorý je povinný povoli� pred�ženie RP. 
 

�lánok 32 

Upravi� a doplni�: 
Odvola� sa proti rozhodnutiu o prestupe možno priebežne najneskôr však do 15. januára 
(prestup) a do 5. marca (hos�ovanie) na VV STZ. O odvolaniach rozhodne s kone�nou 
platnos�ou VV STZ na svojom najbližšom riadnom zasadnutí.  
 

�lánok 33 

Upravi� a doplni�: 
K odvolaniu treba priloži� doklad o zaplatení poplatku za odvolanie a podacie poštové lístky 
o odoslaní kópie odvolaní ostatným ú�astníkom prestupového odvolacieho konania. 
 

�lánok 34 

Doplni�: 
Za odvolanie sa proti rozhodnutiu o prestupe alebo hos�ovaní  20,- € 
 


