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Schválené zmeny ŠTP – Rada STZ 28. 11. 2015 
 
Súťažný poriadok 

 
- SP – čl. 18 

Doplniť: 
Na turnajoch jednotlivcov sa vo štvorhre hrá systémom bez výhody (No-Ad) a 
prípadný tretí set sa hrá ako jediná rozhodujúca hra (supertajbrejk do 10 bodov). Vo 
dvojhre je supertajbrejk, namiesto tretieho rozhodujúceho setu, možné aplikovať 
iba v halovej sezóne okrem semifinále a finále. Vo výnimočných odôvodnených 
prípadoch, napr. ak zlé poveternostné podmienky obmedzujú riadne ukončenie 
súťaže, má právo vrchný rozhodca rozhodnúť o zmene skórovacieho systému 
podľa potreby. 

- SP – čl. 20 
Doplniť za prvú  vetu: 
V priebehu zápasu nie je dovolená prestávka na odpočinok v žiadnej vekovej 
kategórii, okrem situácie keď je aplikované pravidlo o extrémnom teple (kódex 
správania č. 2.14). 

- SP – čl. 90 
Doplniť do prvej vety posledného odseku: 
Hráči uvedení na súpiske pod číslom 1 - 5, resp. v závislosti od počtu dvojhier 
vypísaných pre konkrétnu súťaž 

- SP – čl. 100 
Doplniť za prvú vetu 
Jednotlivé stretnutia sa musia odohrať v určených termínoch. Ak rozpis súťaže 
nestanovuje inak, za dodržanie SP sa považuje odohranie stretnutia do 
nasledujúceho kola. 
 

Príloha č.4: Zásady pre hru bez hlavného rozhodcu 
Zápasy na tenisových podujatiach sa môžu hrať aj bez hlavného rozhodcu. Všetci hráči, 
hrajúci za týchto podmienok, musia dodržiavať tieto základné zásady: 
 
• Na turnajoch kde sa používajú ukazovatele skóre, sú hráči počas striedania strán 

povinní aktualizovať skóre. 
• Každý hráč zodpovedá za všetky hlásenia na svojej strane dvorca. 
• Všetky hlásenia „za“ a „chyba“ musia odznieť okamžite po dopade lopty a musia byť také 

dostatočne hlasno, aby ich súper počul. 
• Ak si hráč nie je istý určitou situáciou, musí poskytnúť prospech z tejto situácie súperovi, 

napr. ak si nie je stopercentne istý, že súperova lopta je „za“, musí pokračovať v hre. 
• V prípade, keď sa zápas nehrá na antuke, ak hráč nesprávne zahlási loptu „za“ a potom 

si uvedomí, že lopta bola dobrá, bod sa musí opakovať s výnimkou víťazného úderu alebo 
keď hráč už predtým v zápase nesprávne zahlásil „za“. V týchto prípadoch hráč, 
ktorý zahlásil „za“ stráca bod. 

• Podávajúci musí hlásiť stav pred každým novým podaním dostatočne nahlas tak, aby to 
počul súper. 

• Ak hráč nie je spokojný so súperovými činmi alebo rozhodnutiami, musí zavolať vrchného 
rozhodcu alebo jeho zástupcu. 
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Pri zápasoch hraných na antuke, musia hráči dodržiavať niektoré ďalšie postupy: 
 
• Kontrola lopty sa môže vykonať iba po víťaznom údere alebo po zastavení hry (reflexný 

úder je povolený, ale hneď na to musí hráč okamžite zastaviť hru . 
• Ak si hráč nie je istý súperovým hlásením, môže ho okamžite požiadať o to, aby mu ukázal 

stopu lopty. Hráč vtedy môže prejsť na súperovu stranu dvorca, aby sa pozrel na stopu po 
lopte.  

• Ak hrá č zmaže stopu po lopte, priznáva bod súperovi.  
• Ak vznikne spor pri posudzovaní stopy lopty, zavolá sa na dvorec vrchný rozhodca alebo 

jeho zástupca, aby definitívne rozhodol o tomto spore. 
• Ak hrá č zahlási „za“, tak by mal, za normálnych podmienok, ukázať stopu po lopte.  
• Ak hráč nesprávne zahlási loptu a následne sa zistí, že lopta bola dobrá, hráč, ktorý zahlásil 

„za“, stráca bod. 
• Hráči, ktorí sa nebudú riadiť uvedenými pokynmi, môžu byť napomínaní podľa pravidla o 

bránení v hre alebo pravidla o nešportovom správaní podľa Kódexu správania. 
 
Všetky otázky k týmto postupom sa musia prerokovať s vrchným rozhodcom. 
Výklad „normálne okolnosti“: Aj keď sa normálne očakáva, že hráč je schopný ukázať na 
antuke stopu po lopte, existujú prípady, keď sa na niektorých dvorcoch nevytvárajú stopy po 
všetkých loptách. V týchto prípadoch je nutné, aby rozhodca, pred tým ako urobí rozhodnutie, 
vyhodnotil všetky okolnosti. V prípade, ak nie je preukázateľne možné ukázať stopu z 
objektívnych príčin (napr. príliš suchý, neupravený dvorec, lopta so slabou razanciou...) platí 
pôvodné hlásenie hráča na strane dvorca, kde je daný hráč za svoje hlásenia zodpovedný. 
 
Príloha č. 6 – tabuľka 
Doplniť do hlavičky 2.stĺpca (Výhry): 
dospelí finančné alebo vecné   
Upraviť v 5.stĺpci (zabezpečenie účastníkov): 
Stravovanie, ubytovanie v rámci areálu (na náklady hráčov), vypletanie rakiet, možnosť 
tréningu v areáli zabezpečuje usporiadateľ. 
Ubytovanie na požiadanie v súlade s rozpisom súťaže. Možnosť stravovania v areáli, 
zabezpečenie vypletania rakiet na požiadanie. 
 
Registračný poriadok 
 

- RP – čl. 4 
Vyškrtnúť (3. odrážka): 
- žiadosť musí mať pečiatku klubu, podpis povereného zástupcu klubu a podpisové 
vzory predsedu a tajomníka klubu 

- RP – čl. 14 
Vyškrtnúť (8. odrážka): 
- u hráčov registrovaných do klubu pečiatku klubu a podpis povereného zástupcu 
klubu (iba pri prvej registrácii) 

- RP – čl. 15 
Vyškrtnúť (5. odrážka): 
- pečiatku klubu a podpis povereného zástupcu klubu (u hráčov registrovaných do 
klubu) 
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Disciplinárny poriadok  
 
- DP – čl. 6 

Doplniť do prvej vety 
Ak disciplinárny orgán posudzuje niekoľko previnení toho istého účastníka 
disciplinárneho konania, ktoré vznikli na jednej akcii, resp. previnenie bolo 
dôsledkom previnenia predchádzajúcej akcie, uloží trest zodpovedajúci 
najvážnejšiemu previneniu. 

- DP – čl. 33, bod 11 
Doplniť do prvej vety 
Dokázané použitie dopingových prostriedkov alebo porušenie antikorupčných 
pravidiel tenisu (tzv.Tennis Integrity Unit)  

-  
Predpis pre súťaže seniorov 

 
- PS – čl. 11 

Upraviť a doplniť 
Ak sa do súťaže dvojhier prihlásia dvaja hráči (platí len pre mužov, okrem 75+ - 
85+), 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. Hráči v kategórii 75+ - 85+ s počtom účastníkov 2, môžu 
v rámci jedného turnaja štartovať súčasne aj v nižšej kategórii, čím sa zabezpečí 
odohranie minimálne 2 zápasov. Do klasifikácie sa v takom prípade započíta iba 
jeden, lepší dosiahnutý výsledok. 

 
Kódex správania 

 
- KS 2.1.  

2.1.1. Všeobecne 
Doplniť do 2. vety: 
Hráč musí nastúpiť ku hre v čistom a vhodnom tenisovom oblečení. Hráčovi, ktorý 
poruší ustanovenie obsiahnuté v tejto časti, môže nariadiť vrchný rozhodca ihneď, 
najneskôr do 15 minút, zmeniť svoje oblečenie alebo výstroj. 
Doplniť: 
2.1.4. Obuv 
Hráč je povinný používať vhodnú tenisovú obuv na daný povrch. Obuv nesmie 
výrazne poškodzovať dvorec oproti normálnym okolnostiam, ktoré vyplývajú 
z hry. V prípade, že vrchný rozhodca vyhodnotí obuv za nevyhovujúcu, môže 
hráča vyzvať, aby ju vymenil. 

- KS 2.4. Najlepšia snaha 
Doplniť do 1. vety: 
Hráč musí vyvinúť čo najväčšie úsilie na víťazstvo v zápase, pri čom nesmie byť pod 
vplyvom alkoholu ani iných omamných látok. V prípade porušenia tohto 
ustanovenia má vrchný rozhodca právo udeliť hráčovi trest v súlade so Sadzobníkom 
trestov. 

- KS 2.14. Pravidlo o extrémnom teple 
Zadefinovať nové pravidlo: 
Pravidlo môže byť uplatnené, keď je nameraná teplota nad 30 °C.  Vrchný rozhodca je 
autorita, ktorá môže dať do platnosti pravidlo o extrémnom teple počas turnaja. 
V tomto prípade majú hráči nárok na 10 minútovú prestávku pred rozohraním 
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riadneho tretieho setu, t.j. nie ak sa hrá tretí set ako supertajbrejk. S ohľadom na toto 
pravidlo môže vrchný rozhodca taktiež posunúť začiatok naplánovaného zápasu. Toto 
pravidlo je možné uplatniť na všetkých turnajoch detí, mládeže, žien a seniorov. 
Meranie teploty: 
Teplota by sa mala merať minimálne 3 krát a maximálne 5 krát za deň. 
Meranie by malo prebiehať nasledovne: 
1. ½ hodiny pred začiatkom hracieho dňa, 
2. uprostred hracieho dňa, 
3. pred začiatkom posledného zápasu hracieho dňa. 
Implementácia pravidla: 
Toto pravidlo o extrémnom teple môže byť uplatnené vrchným rozhodcom v rôznom 
čase, na všetky kurty, okrem zápasov, ktoré sú už rozohrané. Ak teplota klesne, tak 
môže vrchný rozhodca platnosť tohto pravidla ukončiť. Všetky zápasy, ktoré už boli 
rozohrané pokračujú v súlade s pravidlom o extrémnom teple. V prípade prerušenia 
zápasu kvôli počasiu alebo tme, vrchný rozhodca môže ukončiť platnosť tohto 
pravidla na všetky zápasy (aj rozohrané). 
Podmienky 10 minútovej prestávky: 
V prípade vzájomnej dohody medzi hráčmi, že neuplatnia 10 minútovú prestávku, hra 
pokračuje. Akonáhle si jeden z hráčov vyžiada  10 minútovú prestávku, tak prestávka 
nadobúda platnosť.  
Počas tejto prestávky nie je možný koučing ani ošetrenie, ale je možne prijať rady od 
zdravotníka, prípadne dostať liečivé látky alebo pomôcky.  
Po ukončení 10 minútovej prestávky nie je možná žiadna rozohrávka. Táto prestávka 
sa počíta navyše k štandardným prestávkam na toaletu.   
Penalizácia: 
V prípade, že sa hráč nevráti na kurt po 10 minútach včas, tak je potrestaný v zmysle 
pravidla 2.5. Zdržiavanie hry. 
 

- KS 4.2 Zranenia a ošetrenia 
Nahradiť pôvodný text: 
 

Hráč môže požiadať počas zápasu, resp. rozohrávky o ošetrenie turnajovým lekárom 
(zdravotníkom) na liečiteľné zranenie alebo ochorenie, ktoré môže mať nasledovný 
charakter: 

– Akútne: zhoršený zdravotný stav alebo zranenie, ktoré vzniklo počas 
rozohrávky, resp. zápasu a vyžaduje si okamžité ošetrenie. 
– Neakútne: zhoršený zdravotný stav alebo zranenie, ktoré vzniklo počas 
rozohrávky, resp. zápasu a vyžaduje si ošetrenie počas striedania strán. 

Hráčovi nemožno poskytnúť prerušenie hry na ošetrenie v nasledujúcich prípadoch:  

– Zranenia, ktoré nie je možné primerane ošetriť počas zápasu v stanovenom 
čase. 

– Zranenia, ochorenia, ktoré nevzniklo alebo sa nezhoršilo počas zápasu, resp. 
rozohrávky.  

– Úbytku fyzickej kondície. 

– Akéhokoľvek ošetrenia vyžadujúceho injekcie, infúzie a podávanie kyslíka 
(okrem diabetikov, ktorý majú o tom lekárske potvrdenie). 
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Zhodnotenie zranenia: 

Počas rozohrávky, alebo zápasu môže hráč požiadať hlavného alebo vrchného 
rozhodcu o vyšetrenie turnajovým lekárom alebo zdravotníkom, ktoré sa uskutoční 
počas nasledujúceho striedania strán. Iba v prípade akútneho zranenia alebo 
zhoršeného zdravotného stavu môže byť lekár (zdravotník) privolaný na dvorec 
okamžite. Lekár (zdravotník) následne na základe vyšetrenia hráča určí, či ide 
o liečiteľný, resp. neliečiteľný stav. Vyšetrovanie hráča by malo trvať rozumný čas, 
tak aby bolo dostatočne presné, ale na druhej strane, aby sa dodržala plynulosť zápasu. 
V prípade potreby je možné toto vyšetrenie urobiť aj mimo dvorca.  

Čas na ošetrenie (medicaltime-out): 

Na základe vyšetrenia môže hlavný, alebo vrchný rozhodca povoliť čas na ošetrenie 
zranenia v dĺžke 3 minút. V prípade potreby môže vrchný rozhodca tento čas predĺžiť. 
Čas na ošetrenie začne plynúť až vtedy, keď je lekár (zdravotník) pripravený. 
V prípade potreby je možné toto ošetrenie urobiť aj mimo dvorca.  

Hráč má počas zápasu povolené jedno ošetrenie na každé liečiteľné zrazenie alebo 
ochorenie. Všetky klinické prejavy úpalu sa chápu ako jedno ochorenie. V prípade 
muskuloskeletálnych zranení je možné 1 ošetrenie na každé zranenie.  

V prípade kŕčov hráč nemôže dostať 3 minútové ošetrenie. Kŕče môžu byť ošetrené 
iba v rámci času na striedanie strán alebo po skončení setu a to maximálne 2 krát za 
zápas. V prípade, ak hráč dostane kŕče počas hry a chce byť ošetrený, musí sa vzdať 
bodov do nasledujúcej prestávky na striedanie strán. V prípade, ak turnajový lekár 
(zdravotník) diagnostikuje kŕče ako súčasť, resp. príznaky iného liečiteľného 
zdravotného problému (úpal, iný klinický problém...), môžu byť kŕče ošetrené v rámci 
ošetrovania daného problému.  
Bezprostredne za sebou môžu byť vo výnimočných prípadoch povolené vrchným 
rozhodcom maximálne dve 3-minútové ošetrenia (spolu 6 minút) a to vtedy, keď 
turnajový lekár (zdravotník) potvrdí, že hráč má najmenej dve rôzne liečiteľné 
zranenia. 

Hráč má nárok na ošetrenie alebo konzultáciu s lekárom alebo zdravotníkom, prípadne 
úpravu liečebných pomôcok aj počas prestávky na striedanie strán, alebo po skončení 
setu. Toto ošetrenie môže byť na každé liečiteľne zranenie maximálne 2 krát za zápas 
(nemusia nasledovať za sebou), pričom to môže byť pred alebo po vyčerpaní 3-
minutového ošetrenia na dané zranenie.  

Penalizácia: 
Za prekročenie časových limitov v rámci tohto ustanovenia sa udeľuje trest za 
zdržiavanie hry v súlade so Sadzobníkom trestov. V prípade zneužitia tohto pravidla 
môže byť hráč potrestaný za nešportové správanie v súlade so Sadzobníkom trestov. 

Krvácanie: 
V prípade krvácania hráča, musí byť hra rozhodcom čo najskôr pozastavená a lekár 
(zdravotník) musí byť zavolaný na dvorec. Lekár (zdravotník) na základe vyšetrenia 
hráča v spolupráci s vrchným rozhodcom rozhodne o ďalšom postupe. V prípade 
potreby, resp. požiadania turnajového lekára (zdravotníka) môže byť čas na ošetrenie 
hráča predĺžený vrchným rozhodcom na 5 minút. Ak sa na kurte nachádzajú zvyšky 
krvi, tak je nutné túto krv pred pokračovaním hry z dvorca odstrániť. 

Zvracanie: 
V prípade nevoľnosti, zvracania hráča, musí byť hra rozhodcom okamžite pozastavená 
a lekár (zdravotník) musí byť zavolaný na dvorec. Lekár (zdravotník) na základe 
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vyšetrenia hráča v spolupráci s vrchným rozhodcomrozhodne o ďalšom postupe. Ak sa 
na kurte nachádzajú zvyšky po zvracaní, tak ich je nutné pred pokračovaním hry 
z dvorca odstrániť. 

Nedostatok fyzickej schopnosti: 
Ak počas zápasu vznikne naliehavý zdravotný problém a hráč nie je schopný požiadať 
o lekársku pomoc, rozhodca musí okamžite zavolať turnajového lekára (zdravotníka). 
 
Ak je hráč pred zápasom alebo počas zápasu vyšetrený turnajovým lekárom 
(zdravotníkom) a je konštatované, že pokračovanie v zápase vážne ohrozuje zdravie 
hráča, tak lekár (zdravotník) okamžite informuje vrchného rozhodcu o tejto situácii 
a odporučí, aby bol zápas ukončený. Pred tým ako vrchný rozhodca urobí rozhodnutie 
musí zohľadniť záujmy hráča, športu a taktiež všetky rady lekára (zdravotníka) a 
ostatné relevantné informácie.  
V prípade, že sa zdravotný stav hráča zlepší, môže turnajový lekár (zdravotník) 
povoliť hráčovi štart v inej súťaži na turnaji.  

 


