
Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie  

majstrovstiev Slovenska jednotlivcov MLÁDEŽE na rok 2023 

 
 

A/ Halové majstrovstvá SR jednotlivcov sa uskutočnia v kategóriách mladší žiaci, mladšie 

žiačky, starší žiaci, staršie žiačky, mladšie dorastenky, mladší dorastenci, starší dorastenci, 

staršie dorastenky  

 

Počty účastníkov: každá kategória 32 účastníkov  

 

STZ zabezpečuje: 

 

1. Finančnú dotáciu na usporiadanie jednej vekovej kategórie chlapcov alebo jednej 

vekovej kategórie dievčat vo výške 2 000,- € 

2. Oficiálne lopty zn. Dunlop 

3. Poháre pre víťazov, medaily a diplomy pre finalistov a semifinalistov, vecné ceny 

 

Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť: 

 

1. Vhodný areál minimálne s nasledovným  vybavením: najmenej dva kryté vykurované 

dvorce vyhradené kompletne pre podujatie počas celého jeho trvania, sociálne 

zariadenie (šatne, WC, sprchy s teplou vodou), zabezpečenie možnosti stravovania 

(teplá strava) pre účastníkov v areáli alebo v jeho tesnej blízkosti. 

2. Skúsený tím organizátorov a organizačné zabezpečenie minimálne v rozsahu  

stanovenom pre turnaje triedy „A“. 

3. Uhradenie nákladov rozhodcov (VR a jeho zástupca, hlavní rozhodcovia) t. j. 

ubytovanie, strava (diéty), cestovné náklady a odmena za výkon funkcie ako je 

stanovené v platnom sadzobníku rozhodcov STZ pre daný rok.  

4. Bezvýhradné rešpektovanie reklamných práv STZ. 

 

B/ Letné  majstrovstvá SR jednotlivcov sa uskutočnia v kategóriách mladší žiaci , mladšie 

žiačky, starší žiaci, staršie žiačky, mladšie dorastenky, mladší dorastenci, starší dorastenci, 

staršie dorastenky 

 

Počty účastníkov: každá kategória 48 účastníkov  

 

STZ zabezpečuje: 

 

1. Finančnú dotáciu na usporiadanie jednej vekovej kategórie chlapcov aj dievčat spolu 

vo výške 2 300,- € 

2. Oficiálne lopty zn. Dunlop 

3. Poháre pre víťazov, medaily a diplomy pre finalistov a semifinalistov, vecné ceny 

 

Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť: 

 

1. Vhodný areál minimálne s nasledovným vybavením: najmenej osem dvorcov 

vyhradených kompletne pre podujatie počas jeho celého trvania, sociálne zariadenie 

(šatne, WC, sprchy s teplou vodou), zabezpečenie možnosti stravovania (teplá strava)  

pre účastníkov v areáli alebo v jeho tesnej blízkosti. 



2. Skúsený tím organizátorov a organizačné zabezpečenie minimálne v rozsahu 

stanovenom pre turnaje triedy „A“. 

3. Uhradenie nákladov rozhodcov (VR a jeho zástupca, hlavní rozhodcovia) t. j. 

ubytovanie, strava (diéty), cestovné náklady a odmena za výkon funkcie ako je 

stanovené v platnom sadzobníku rozhodcov STZ pre daný rok.  

4. Bezvýhradné rešpektovanie reklamných práv STZ. 

 

Prihlášky na usporiadanie M SR jednotlivcov treba spracovať cez klubový systém 

eTenis najneskôr do 15. októbra 2022. V prihláške do kolónky „Poznámka“ môžete uviesť 

aj ďalšie skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu usporiadania. Prihlásení uchádzači 

budú o výsledku konkurzu písomne vyrozumení najneskôr do 31. 10. 2022. 

 

Predbežné termíny M SR jednotlivcov na rok 2023 

 

Kategória 
Halové M SR 

jednotlivcov 

Letné M SR 

jednotlivcov 
Mladší žiaci 14. - 17. 1. 29. 5. – 2. 6. 

Mladšie žiačky 14. - 17. 1. 29. 5. – 2. 6. 

Starší žiaci 7. – 10. 1.  5. – 9. 6. 

Staršie žiačky 7. – 10. 1. 5. – 9. 6. 

Mladší dorastenci 14. - 17. 1. 12. – 16. 6. 

Mladšie dorastenky 14. - 17. 1. 12. – 16. 6. 

Dorastenci 11. – 14. 2. 29. 5. – 2. 6. 

Dorastenky 11. – 14. 2. 29. 5. – 2. 6. 

 

UPOZORNENIE 

Slovenský tenisový zväz upozorňuje , že konkurz na usporiadanie MSR družstiev mládeže na 

rok 2023 vypíše až v mesiaci jún 2023. Sledujte oficiálnu webovú stránku STZ www.stz.sk. 


