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SÚ�AŽNÝ PORIADOK 

�lánok 6 
Doplni�: 
Za mládež sa považujú kategórie mladšie žiactvo, staršie žiactvo, mladší dorast a 
dorast. Vekové kategórie detí a seniorov, a ich sú�aženie, upravujú zvláštne predpisy STZ 
- Predpis pre sú�aže detí a Predpis pre sú�aže seniorov. Ak v týchto predpisoch nie je 
stanovené inak, platia aj pre tieto kategórie ustanovenia tohto sú�ažného poriadku. 
 

�lánok 8 
Doplni� za prvú vetu: 
Hrá� môže štartova� v tej vekovej kategórii, ktorá zodpovedá jeho veku a tiež vo všetkých 
vyšších vekových kategóriách (okrem kategórie detí, vi�. �l. 9). Seniori môžu štartova� 
okrem svojej kategórie (vi� predpis pre sú�aže seniorov) aj v kategórii dospelých. 
 

�lánok 37 
Doplni�: 
Sankcie za nedodržanie predpísanej lopty vi� �l. 35, bod 9 DP 
 

�lánok 38 
Upravi�: 
Ak rozpis sú�aže, resp. tabu�ka �. 6 SP nestanovuje inak, hrá sa celý zápas s tromi 
loptami, ktoré sa nemenia. 
V sú�aži družstiev sa môžu pred zápasom stretnutím kapitáni družstiev dohodnú�, že 
lopty na všetkých zápasoch stretnutia sa budú meni� po ur�itom po�te odohraných hier 
alebo setov. Ak jedno z družstiev žiada výmenu lôpt, musí na túto požiadavku druhé 
družstvo pristúpi� za predpokladu, že družstvo, ktoré trvá na výmene lôpt, dodá na 
stretnutie dostato�ný po�et lôpt, potrebných navyše nad obvyklú spotrebu bez menenia 
lôpt. 
 

�lánok 42 
Upravi�: 
Na letných všetkých turnajoch triedy A a B je usporiadate� povinný vypísa� štvorhru, 
ktorá sa odohrá v prípade, že sa prihlási minimálne 6 párov. 
 

�lánok 46 
Vyškrtnú�: 
V rozpise sú�aže musia by� menovite uvedení: 
- riadite� sú�aže (nemôže sú�asne plni� funkciu vrchného rozhodcu ani zástupcu 
rozhodcu) 
- vrchný rozhodca a jeho zástupca (obaja musiaí ma� platnú rozhodcovskú licenciu 
v zmysle prílohy �.6).  
- zástupca vrchného rozhodcu (musí ma� platnú licenciu, nemusí by� uvedený 
u turnajov triedy „D“, turnajov detí a seniorov). 
 

�lánok 48 
Upravi�: 
Ak nie je naplnená kvalifikácia, usporiadate� má právo prija� aj neprihlásených hrá�ov, 
ale musí ich sám prihlási�. Najneskôr pred prezentáciou do hlavnej sú�aže musí 



aktualizova� v systéme eTenis zoznam ú�astníkov kvalifikácie a bezpodmiene�ne 
odhlási� zo systému hrá�ov, ktorí sa kvalifikácie nezú�astnili.  
Kvalifikácia sa hrá v skupinách, pod�a po�tu postupujúcich do hlavnej sú�aže. Ví�az 
každej skupiny postupuje do hlavnej sú�aže. Pri nasadzovaní a žrebovaní kvalifikácie sa 
postupuje ako pri hlavnej sú�aži v zmysle �l. 61 SP. Hrá�, ktorý sa zú�astnil na 
kvalifikácii, nesmie dosta� vo�nú kartu do hlavnej sú�aže. 
 

�lánok 51 
Doplni� za 1. vetu: 
Na turnaje triedy A a B urobí výber ú�astníkov STZ, na turnaje tried C a D urobí výber 
usporiadate�. Po zverejnení akceptácie, pri dodržaní ustanovení tohto sú�ažného 
poriadku je usporiadate� povinný denne akceptáciu aktualizova� a 24 hod. pred 
za�iatkom turnaja rozhoduje aj o vo�ných kartách STZ. 
 

�lánok 79 
Doplni�: 
Ak dôjde z rôznych dôvodov k premenovaniu materského klubu, resp. k zlú�eniu dvoch 
klubov, a nový registrovaný klub tak premenovaný, resp. novovzniknutý klub preberá 
záväzky vo�i STZ a hrá�om, a pokra�uje v rozohraných sú�ažiach alebo sa prihlási do 
sú�aží, kde sú jeho družstvá oprávnené hra�, hrá�i týchto družstiev sú na�alej �lenmi 
tohto klubu a platia pre nich všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo ŠTP ako pred 
premenovaním, resp. zlú�ením klubu. 
 

�lánok 97 
Vyškrtnú� 4. odrážku: 
- pri celoštátnych sú�ažiach ohlási� v de�, ke� sa stretnutie skon�ilo alebo bolo prerušené, 
jeho výsledok oznamovacím prostriedkom, 
 

�lánok 100 
Doplni�: 
Ak rozpis sú�aže nestanovuje inak, odohranie stretnutia po predpísanom termíne 
znamená automaticky kontuma�nú prehru pre obe družstvá pod�a �l. 136. 
 

Príloha �. 1a 
Doplni� hracie plány pre 5 a7 hrá�ov (pre potreby seniorských sú�aží a sú�aží detí). 

 
 
KLASIFIKA�NÝ PORIADOK 

�lánok 4 
Doplni� na koniec 1. odstavca: 
Klasifika�né obdobie trvá od 1. 10. predchádzajúceho do 30. 9. bežného roka. Do rebrí�ka 
sa hodnotia výsledky dvojhier a štvorhier (v žiadnom prípade nie výsledky zmiešaných 
štvorhier) v sú�ažiach jednotlivcov a družstiev, uvedených v termínovej listine STZ, 
oficiálnych listinách ITF, TE, ATP, WTA a �alších sú�ažiach, do ktorých Výkonný výbor 
STZ (�alej len VV STZ) schválil nomináciu hrá�ov. Hrá�om sa zapo�ítavajú iba medz. 
podujatia, ktoré absolvovali s platnou registráciou v STZ a sú v registrácii 
medzinárodných asociácií vedení pod hlavi�kou SVK. 
 
 

�lánok 13 



Doplni� do poslednej vety: 
V prípade, že hrá� má v hlavnej sú�aži vyžrebovaného súpera, ktorý nenastúpi, získava 
body za príslušné kolo. 

 
 
REGISTRA�NÝ PORIADOK 

�lánok 7 
Doplni� na koniec: 
V prípade, že takto zaregistrovaný �len sa bude chcie� zú�ast�ova� sú�aží družstiev, musí 
sa zaregistrova� pod hlavi�kou niektorého klubu. Zmena registrácie zo STZ do klubu je 
možná len prostredníctvom prestupu v prestupovom období (s platnos�ou od 1. 10. 
2014). 
 

�lánok 11 
Doplni� na koniec: 
Hrá� registrovaný do klubu s možnos�ou hra� sú�aže družstiev, ktorého registrácia stratila 
platnos�, môže sa do 24 mesiacov (pokia� hrá�ska zmluva s materským klubom 
nestanovuje inak) opätovne zaregistrova� iba za klub, v ktorom bol registrovaný pred 
stratou platnosti jeho registrácie. Vo výnimo�ných prípadoch, na písomnú žiados� 
klubu doloženú disciplinárnym konaním, sa táto lehota ruší a hrá� môže by� zatia� 
registrovaný v STZ, t.j. prípadné zaregistrovanie do iného klubu môže by� 
realizované len cez prestupové obdobie.  

 
PRESTUPOVÝ PORIADOK  

�lánok 2 
Doplni�: 
Ú�astníci prestupového konania sú: 
- hrá� registrovaný do klubu (pri prestupoch hrá�ov mladších ako 18 rokov je potrebný 
súhlas zákonného zástupcu) 
- STZ, resp. klub, za ktorý je hrá� registrovaný (�alej materský klub) 
- klub, do ktorého hrá� hlási prestup (�alej nový klub) 
 

�lánok 11 
Upravi�: 
Po doru�ení prestupového lístku na STZ, preverí poverený pracovník STZ náležitosti 
prestupu a rozhodne o jeho schválení najneskôr do 7 dní. Rozhodnutím o schválení 
prestupu nadobúda prestup platnos�, a už ho hrá� nemôže zruši�. Poverený pracovník STZ 
rozhodne o prestupe najneskôr do 7 dní od doru�enia na STZ a zverejní Zoznamy 
schválených a podmiene�ne schválených prestupov zverejní v systéme eTenis a na 
internetovej stránke STZ. Takto zverejnené prestupy nadobúdajú platnos� 16. 11. a po 
tomto termíne už ú�astníci prestupového konania prestup nemôžu zruši�. Poplatok 
za zrušený prestup sa nevracia. 
 

�lánok 22 
Doplni�: 
Za ohlásený prestup....................................................35 € 
Za ohlásený prestup detí do 10 rokov.....................17 € 
Za každé ohlásené hos�ovanie....................................20 € 
Za každé ohlásené hos�ovanie detí do 10 rokov.....10 € 

 
 



DISCIPLINÁRNY PORIADOK 
�lánok 35 

Doplni� nový bod �. 9: 
Nedodržanie oficiálnej lopty na podujatí: 
- 1. krát – pe�ažná pokuta 330,- € 
- Opakovane – pe�ažná pokuta 330,- € a nepridelenie žiadneho turnaja, prípadne 
vylú�enie družstva zo sú�aže v nasledujúcej sezóne. 

 
PREDPIS PRE SÚ�AŽE DETÍ  

�lánok 4 
Upravi�: 
Ak usporiadate� sú�asne organizuje turnaj detí do 10 rokov aj do 8 rokov, hrá� môže 
štartova� iba v jednom z nich.  
Sú�aží detí do 10 rokov sa môžu zú�astni� iba registrované deti. Registrácia sa 
uskuto��uje formou uvedenou v Registra�nom poriadku. Registra�ný poplatok na 1 
sezónu (t.j. do 30. 11. príslušného roka) je 5,- EUR, pri�om hrá� môže požiada� o dlhšiu 
registráciu, ale iba do roku, v ktorom dosiahne 10 rokov. 
Sú�aží detí do 8 rokov sa môžu zú�astni� registrované i neregistrované deti. 
 

�lánok 9 
Doplni�: 
Hrá� ma právo na odpo�inok v d�žke minimálne 30 min medzi jednotlivými zápasmi, 
v ktorých štartuje. V sú�ažiach hraných na jeden set môže hrá� v jednom hracom dni 
odohra� maximálne 5 zápasov. Pri iných spôsoboch hry ur�uje maximálny po�et zápasov 
v jednom hracom dni usporiadate�, po odsúhlasení riadiacim orgánom sú�aže. Pri 
sú�ažiach detí sa môže za�iatok stretnutia nasadi� najneskôr o 20:00 hod. 
 

�lánok 10 
Doplni� a vyškrtnú�: 
Registrované deti sa prihlasujú na turnaj cez systém eTenis. Usporiadate� je povinný 
prijíma� prihlášky cez systém eTenis. De� pred za�iatkom turnaja sa už hrá� nemôže 
prihlási� cez systém eTenis. Turnajov detí sa môžu zú�astni� hrá�i prihlásení cez 
eTenis. Hrá�i, ktorí sa neprihlásili cez systém eTenis sa môžu turnaja zú�astni�, iba 
ak sa pri prezentácii nenaplní po�et hrá�ov prihlásených cez eTenis uvádzaný 
v termínovej listine. V takom prípade je usporiadate� povinný prija� do sú�aže aj 
neprihlásených registrovaných hrá�ov. Výber takto prijatých hrá�ov je 
v kompetencii usporiadate�a, pri�om ich musí dodato�ne v systéme eTenis, 
najneskôr pred žrebovaním, do turnaja prihlási�. 
Turnajov detí do 10 rokov sa môžu zú�astni� iba hrá�i prihlásení cez systém eTenis. 
Termíny na prihlásenie, prípadne odhlásenie hrá�ov z turnaja sú uvedené v �l. 49, 50 a 53 
SP. 
Turnajov detí do 8 rokov sa môžu zú�astni� prihlásení i neprihlásení hrá�i. Usporiadate� 
turnaja je povinný prija� do turnaja všetkých prihlásených hrá�ov i všetkých hrá�ov, ktorí 
sa dostavia na prezentáciu bez prihlásenia.  
 

�lánok 11 
Vyškrtnú�: 
Usporiadate� turnaja detí do 10 rokov môže prija� do sú�aže maximálne taký po�et 
hrá�ov, ktorý sa rovná po�tu hrá�ov uvedenom v termínovej listine. V prípade, že sa na 
turnaj prihlási vä�ší po�et hrá�ov ako uvádza termínová listina, prednos� majú hrá�i 
prihlásení v termíne a výber sa uskuto�ní pod�a nasledujúcich pravidiel: 



 
�lánok 12 

Vyškrtnú�: 
Turnaj detí do 10 rokov, na ktorý nebude 7 dní pred za�iatkom turnaja prihlásených aspo� 
5 hrá�ov, sa zruší. Zrušenie turnaja z dôvodu malého po�tu prihlásených hrá�ov je 
usporiadate� povinný ohlási� na STZ, ktorý turnaj ozna�í v systéme eTenis ako zrušený. 
Usporiadate� je povinný prija� do turnaja detí do 10 rokov aj neprihlásených hrá�ov, 
pokia� sa pri prezentácii nenaplní po�et hrá�ov uvádzaný v termínovej listine. Výber takto 
prijatých hrá�ov je v kompetencii usporiadate�a, pri�om ich musí dodato�ne v systéme 
eTenis, najneskôr pred žrebovaním, do turnaja prihlási�.  
Turnaje detí do 8 rokov sú otvorené, t.j. môžu by� zrušené iba v prípade, že 
sa k prezentácii nedostavia minimálne dvaja hrá�i. 
 

�lánok 13 
Doplni�: 
Žrebovanie všetkých turnajov detí je verejné. Pri halových turnajoch možno stanovi� 
žrebovanie vopred v zmysle �l. 56 SP. Usporiadate� môže pod�a uváženia (napr. 
zoh�adnením výsledkov predchádzajúcich turnajov) nasadi� maximálne 4 hrá�ov. 
 

�lánok 18 
Doplni�: 
Sú�aže družstiev sa môžu organizova� aj ako jednorázové akcie. V tomto prípade ich 
môžu organizova� aj tenisové kluby. spracovávajú cez systém eTenis, pri�om platia 
všetky športovo-technické predpisy pre sú�aže družstiev uvedené v sú�ažnom, 
registra�nom a prestupovom poriadku. Pre sú�aže detský „Davis Cup a Fed Cup“ platia 
osobitné predpisy stanovené rozpisom sú�aže. 
 

�lánok 19 
Doplni�: 
Sú�aže detí do 10 rokov i sú�aže detí do 8 rokov sa hrajú s pomalšími loptami. STZ ur�í 
konkrétny typ lôpt pre uvedené kategórie v danom roku najneskôr v danom roku 
najneskôr pri zverejnení termínovej listiny. V sú�ažiach detí sa odporú�a hrá�om hra� 
iba s raketami, ktorých d�žka nepresiahne 26“ (66 cm). 

 
PREDPIS PRE SÚ�AŽE SENIOROV 

�lánok 26 
Upravi�: 
Sú�aže jednotlivcov sú rozdelené do troch tried:.  
I. Medzinárodné majstrovstvá SR, Letné majstrovstvá SR a oficiálne turnaje ITF a TE 
II. Turnaje vyššej triedy („A“) a Halové majstrovstvá SR 
III. Turnaje nižšej triedy („B“) a majstrovstvá regiónov 

 
FORMÁLNE ÚPRAVY: 
 

- Vo všetkých poriadkoch pri prvom výskyte základného termínu (napr. Sú�ažný poriadok 
=  �alej len SP) zadefinova� skratky a potom používa� len tie. 
- Vo všetkých poriadkoch nahradi�, zjednoti� výrazy TK, TO, výbor klubu, = jednotným 
výrazom „Klub“ 
- v DP „Realizácia rozhodnutia“ nahradi� „Výkon rozhodnutia“ (právny termín) 

 


