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SÚŤAŽNÝ PORIADOK  

Článok  15 
 
doplniť za druhú vetu: 
Turnaje zaradené do jednotnej termínovej listiny sa považujú za schválené ak usporiadateľ 
uhradí poplatok za zaradenie turnaja do termínovej listiny (A = 50,- €, B = 30,- €, C = 20,- €, 
D = 10,- €) a len tieto sa budú klasifikovať.  V prípade zrušenia turnaja sa poplatok za 
zaradenie do TL usporiadateľovi nevracia. Dodatočné zaraďovanie turnajov do termínovej 
listiny je neprípustné.  

 
Článok  16 

 
doplniť  do prvej vety: 
Zaradením do termínovej listiny vzniká usporiadateľovi povinnosť turnaj usporiadať 
v stanovenom termíne a v príslušnom regióne, t.j. miesto konania turnaja musí byť 
totožné s regionálnou príslušnosťou klubu. Ak sa tak nestane, s výnimkou prípadov, ktoré 
nastanú bez jeho zavinenia, je usporiadateľ povinný zaplatiť riadiacemu zväzovému orgánu 
poriadkovú pokutu, a to vo výške od 67,- € do 166,- € v závislosti od triedy turnaja. Pri 
opakovaných prípadoch nasleduje udelenie pokuty a nepridelenie turnajov STZ v 
nasledujúcom roku (čl. 35, bod 5 DP). 
 

 Článok 46 
 
Upraviť poslednú vetu 1. odstavca: 
Súťaž spolu s riaditeľom súťaže riadi aj jej riaditeľstvo (turnajový výbor), pri čom súčasťou 
turnajového výboru musí byť aj zdravotník. ktoré musí byť taktiež uvedené v rozpise 
súťaže a zahŕňa prinajmenej nasledovných funkcionárov V rozpise súťaže musia byť 
menovite uvedení: 
- riaditeľ súťaže (nemôže súčasne plniť funkciu vrchného rozhodcu ani zástupcu 
rozhodcu) 
- vrchný rozhodca a jeho zástupca (obaja musia mať platnú rozhodcovskú licenciu 
v zmysle prílohy č.6)  
- kontaktná osoba 
 

Článok  51 

 
doplniť: 
Disponovanie voľnými kartami je rovnaké ako na turnajoch s kvalifikáciou. 
V kategórii mladšieho žiactva pri výbere hráčov priamo do hlavnej súťaže je 
rozhodujúci oficiálny rebrí ček, následne predbežný rebríček a ako posledný žreb. 
 

Článok 53 
 
doplniť na koniec poslednej vety 3. odstavca: 
Hráči, ktorí v deň začiatku turnaja sú v súťaži na turnaji vyššej triedy, sa nebudú 
sankcionovať ak sa odhlásia do 18,00 h. pred dňom začiatku súťaže nižšej triedy. Netýka sa 
to hráčov, ktorých zaradenie do súťaže vyššej triedy bolo zverejnené už vopred. 



Článok 56 
 
doplniť odrážku: 
Na súťaži sa môžu zúčastniť len hráči, ktorí sa osobne prezentovali, s výnimkou 
nasledovných prípadov: 
- hráč, ktorý pred začiatkom žrebovania ukončil riadne súťaž na inom turnaji a z tohto 
dôvodu sa oneskorí na prezentáciu. O tejto skutočnosti informuje usporiadateľa 
rozhodca ukončenej súťaže na žiadosť hráča; 
- pri halových súťažiach, možno stanoviť rozpisom súťaže žrebovanie maximálne 48 hodín 
pred začatím súťaže a prizvať účastníkov na konkrétny stanovený predpokladaný čas ich 
zápasu.  
 

Článok  66 

 
doplniť 3. odstavec od konca: 
V prípade, že v posledné dva plánované dni turnaja sa majú odohrať len zápasy dvojhry 
(semifinále a finále), možno turnaj skrátiť tak, že semifinálové zápasy sa uskutočnia 
dopoludnia a finálový zápas popoludní. Turnaj možno skrátiť i v prípade, že sa má 
odohrať aj finále štvorhry,  v ktorej nie sú aktéri finále dvojhry. Potom sa finále 
štvorhry odohrá v prestávke medzi posledným SF zápasom a začiatkom finále dvojhry.  
Minimálna prestávka medzi koncom posledného semifinálového zápasu a začiatkom 
finálového zápasu musí byť 180 minút  

Dohrávka sa považuje za zápas, ak predstavuje minimálne dva celé sety. 

Počet stretnutí na majstrovstvách určuje osobitný predpis riadiaceho orgánu. 
 

Článok 73 
 
Vyškrtnúť v 2. odstavci: 
Hráč sa môže, po zaplatení pokuty odvolať proti jej udeleniu pokuty, pričom nemusí zaplatiť 
poplatok v zmysle čl. 155 a 157 Súťažného poriadku. 
 
 

Príloha č. 6  
 
Doplniť text pod tabuľkou: 
Pri halových turnajoch má usporiadateľ právo vypísať v triede A vklad maximálne 22,- €,v 
triede B maximálne 18 €, v triede C maximálne 15 € a v triede D maximálne 12 €. 
 
VR aj zástupca VR musia mať platnú rozhodcovskú licenciu. Pri  zástupcovi VR 
a v súťažiach detí pri VR nie je podstatný stupeň licencie.  
 
 
REGISTRAČNÝ PORIADOK  
 

Článok  2 
 
doplniť na koniec: 
Žiadosťou o registráciu registrovaný súhlasí so zverejnením osobných údajov (meno, 
priezvisko, dátum narodenia) v eTenise a v informačnom systéme športu, ktorého 
zriaďovateľom je MŠVVaŠ. 



 
Článok  4 

 
doplniť: 
prílohou žiadosti musí byť kópia stanov potvrdených ministerstvom vnútra alebo výpis 
z obchodného registra so zameraním na športovú činnosť (nutné iba pri prvej registrácii 
alebo ak klub preruší registráciu minimálne na 1 rok) 
 

Článok  8 
 
opraviť prvú vetu: 
Všetci hráči, ktorí sa chcú zúčastňovať na súťaži družstiev alebo jednotlivcov vypísaných 
STZ, musia byť v STZ registrovaní mať v STZ platnú registráciu. 
 

Článok 21 
 
upraviť 1. vetu 
Trénerská a rozhodcovská licencia sa vydáva zrealizuje na základe žiadosti predloženej na 
predpísanom tlačive a musí obsahovať: ... 
upraviť poslednú zarážku: 
ak žiadateľ požaduje aj vydanie preukazu treba dodať fotografiu pasového formátu 
doplniť na koniec: 
Žiadosťou o  licenciu súhlasí žiadateľ so zverejnením telefónneho čísla v zoznamoch 
rozhodcov a trénerov na oficiálnej stránke STZ a v systéme eTenis. 
 
PRESTUPOVÝ PORIADOK  
 

Článok 5 
 
upraviť: 
Prestup možno ohlásiť v období od 20. 10. októbra do 10. januára novembra.  
 

Článok 6 
 

upraviť prvú vetu: 
Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje 
poštová pečiatka) na STZ najneskoršie posledný deň prestupového obdobia, t.j. 10. januára 
novembra. 
 

Článok 8 
 
upraviť poslednú vetu: 
V takomto prípade má materský klub možnosť pripomienkovať prestup do 15.januára 
novembra poukázaním na jeho rozpor so zmluvou medzi klubom a hráčom. 

 
Článok 20 

 
upraviť prvú vetu: 
Odvolať sa proti rozhodnutiu možno priebežne najneskôr však do 20. januára novembra 
(prestup) a do 5. marca (hosťovanie na VV STZ) 

 



 
PREDPIS PRE SÚŤAŽE SENIOROV 
 

Článok 11 

 

Doplniť text: 

Ak sa do súťaže dvojhier prihlásia iba dvaja hráči ( platí len pre mužov), súťaž sa 
neuskutoční a hráči sa preradia do mladšej vekovej skupiny. V prípade, že riaditeľstvo 
turnaja umožní hrať súťaž s počtom hráčov dva (2), výsledky sa nebudú započítavať 
do klasifikácie  

Ak sa prihlásia traja (3) účastníci, odohrajú súťaž systémom každý s každým ( po 
odohraní všetkých zápasov v tejto skupine, a vytvorení poradia v tabuľke, sa hráčom 
započítavajú body do klasifikácie nasledovne: 1. miesto – body ako  víťaz, 2. miesto – 
body ako finalista, 3. miesto – body ako semifinalista, ak vyhral jeden zápas alebo 
žiadny bod ak nevyhral ani jeden zápas v skupine).  

Ak sa prihlásia štyria (4) účastníci, o spôsobe hry rozhodne riaditeľstvo súťaže 
(buď spôsobom každý s každým, alebo vylučovacím spôsobom). Pri  systéme 
každý s každým sa hráčovi na štvrtom mieste započítajú body do klasifikácie ako 
SF ak vyhral aspoň jeden zápas v skupine, alebo žiadny bod ak nevyhral ani 
jeden zápas v skupine. 

Ak sa prihlásia piati (5) a viac účastníkov, hrá sa vylučovacím spôsobom na jednu 
prehru. Každý hráč, ktorý prehral v prvom kole ( vo svojom prvom zápase) sa môže 
prihlásiť do súťaže útechy vo svojej kategórii ( len do vekovej kategórie, v ktorej na 
danom podujatí hral). V súťaži útechy odohrá ešte jeden zápas. Výsledok tohto zápasu 
sa započítava do klasifikácie . Ak sa do súťaže štvorhier prihlási iba jeden(1) pár, 
preradí sa do mladšej vekovej skupiny. Ak sa prihlásia dva (2) a viac párov, hrá sa 
vylučovacím spôsobom na jednu(1) prehru. 

 
 
 


