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Majstrovstvá Východoslovenského regiónu 
seniorov pre rok  2014 

Rozpis sú�aže 
A.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 
  1.  Riadiaci  orgán        : Východoslovenský  tenisový  zväz. 
  
  2.  Názov  sú�aže          : Majstrovstvá Vých. regiónu  jednotlivcov v tenise pre rok 2014. 
  
  3.  Vekové  kategórie   : 35+ až 75+ 
  
  4. Kategória, trieda, termín, usporiadate�, miesto, po�et dvorcov - povrch  : 
 Kategória Trieda        Termín    Usporiadate�       Miesto  P. d. - pov. 
Seniori  10. - 12. 5. 2014 TC 92 Levo�a Levo�a 5 - antuka 
 
  5. Prihlášky                  : Do 10. 5. 2014  

Hrá�í sa prihlasujú cez systém zasportujsiopen.sk. 
Usporiadate� môže prija� do sú�aže aj neprihlásených hrá�ov, 
môže však požadova� zvýšený vklad o 5,- € (od hrá�ov do 60 
rokov) a o 2,- € (od hrá�ov nad 60 rokov).  

 
  6. Riadite�stvo  sú�až  : Riadite�a,  jeho  zástupcu  a  organiza�ného  pracovníka  ur�í 

usporiadate�  a  oboznámi  s tým  ú�astníkov  akcie  výveskou  
na  nástenke  ved�a  hracích  plánov. 

  
  7.  Po�et štartujúcich   : pod�a po�tu prihlásených 
  
  8. Riadite�stvo  sú�až  : Riadite�a,  jeho  zástupcu  a  organiza�ného  pracovníka  ur�í na 

usporiadate�  a  oboznámi  s tým  ú�astníkov  akcie  výveskou   
nástenke  ved�a  hracích  plánov. 

  
  9. Vklady                       :     (35+ - 55+) - 8,00 Eur, (60+ - 75+) - 4,00 Eur  
  
10. Hospod. podmienky : Hrá�i  štartujú  na  vlastné  náklady,  prípadne  na  náklady 

svojho  klubu. 
  
11. Tituly  a  ceny           : Ví�azi  jednotlivých  disciplín  sa  stávajú  „Majstrami Výchoslov. 

regiónu  v  tenise  na  rok  2014“. Ví�az a finalista dostanú  
medaily a diplomy.  

  
12.  Povinnosti  hrá�ov : Hrá�i  musia  by�  po�as  majstrovstiev  k dispozícii  riadite�stvu 

a  na  požiadanie  prevzia�  rozhodovanie. 
  
13.  Ubytovanie              : Zabezpe�uje  si  každý  sám. Na požiadanie najmenej sedem 

dni pred turnajom je organizátor povinný zabezpe�i� primerané 
ubytovanie.  

  
14. Informa�ná služba   : Kategória 
 veteráni  Vavrinec Sedlák tel. : 0903 906 325 
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B.  TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 
  1. Predpis                     : Hrá sa  pod�a platných pravidiel tenisu, sú�ažného poriadku 

tenisu a tohoto rozpisu. 
  
  2. Disciplíny                  :    dvojhra a štvorhra. 
  
  3. Spôsob hry               : vylu�ovací na 2 ví�azné sety z troch, v každom sete za stavu 

 6 : 6 sa hrá  rozhodujúca  hra  (tie -  break do 7). Štvorhra za 
stavu 1 : 1 na sety sa hrá supertie – break do 10. . 

  
  4. Podmienky štartu     : Prihláška na Majstrovstvá regiónu, platný registra�ný preukaz a 

zaplatenie vkladu. Právo ú�asti majú prihlásení. 
  
  5. Prezentácia               : 10. 5. 2013 M 65+ - 85+  do 8.00 hod., M 55+ - 60+ do 8.30, 
 M 45+ - 50+ do 9.00 hod., M 35+ - 40+ do 9.30,  Ž 12. 5 do 8.30 
  6. Žrebovanie                : Po skon�ení prezentácie z prítomných  do 15 minút.  
 
  7. �asový rozpis          : Vypracuje riadite�stvo pred majstrovstvami a zverejní ho v  

súlade s platným STP. 
  
  8. Lopty                         : DUNLOP Fort All Court s logom STZ 
 Tri nové lopty na zápas dvojhry a štvorhry vo finále.   
  
  9. Rozhodcovia            : Hrá sa bez hlavných rozhodcov. 
  
10. Námietky                   : Písomne riadite�stvu M - regiónu pod�a SPT. 
  
11. Záver. ustanovenia  :  
 

Vrchný rozhodca zabezpe�í : - spracovanie hracích plánov  
 - správu vrchného rozhodcu 
  
Usporiadate� zabezpe�í       : - zaslanie hracích plánov, správy vrchného    

   rozhodcu do 48 hod. po ukon�ení sú�aže. 
 - vypísanie a odovzdanie diplomov 
 - vyú�tovanie akcie na VsTZ do troch dní po akcii 
 - vyplatenie rozhodcov 
  
Sekretár VsTZ zabezpe�í    : - nákup a doru�enie lôpt, pohára,  diplomov a   

  objednávok pre každého usporiadate�a 
 
   
   
               
   
Tieto propozície boli schválené na Vv  VsTZ d�a  26. 2. 2014. 
 
  Košice, 26. 2. 2014 
 
 Ing. František Krepelka, CSc.                                  Doc. Ing. Július Bascó, CSc.           
                Predseda ŠTK- VsTZ                                                Predseda Vv VsTZ 



Východoslovenský tenisový zväz, Košice 

Adresa :  Vodárenská 15,  040 01 Košice                                                          tel. fax  055/633 49 39 
Bankové spojenie : SL SP a.s. �íslo ú�tu 82139566 / 0900 
                                                                                    4 

 
 

ROZPIS SÚ�AŽE DRUŽSTIEV SENIOROV 
V  ROKU  2014 

                                      
A. Všeobecné ustanovenia  
 
1. Riadenie sú�aže : Sú�až riadi VsTZ. Funkciu vrchných rozhodcov vykonávajú vedúci 
 družstiev. Na osobitnú žiados� a náklady žiadate�a, môže VsTZ v  
  jednotlivých prípadoch delegova� vrchného rozhodcu. Žiados� 

musí 
 by� uplatnená písomne najmenej 7 dní pred stretnutím na VsTZ. 
2. �asový rozvrh 
sú�aže : 

 
Sú�až sa hrá od 26. 4. 2014 do 21. 6. 2014  

3. Usporiadate� 
stretnutí: 

 
Usporiadate�om jednotlivých stretnutí sú tenisové kluby, uvedené 
na  

 prvom mieste vyžrebovania sú�aže. 
  
4. Miesto stretnutí : Stretnutia sa odohrajú na dvorcoch usporiadajúcich klubov, 

prípadne na dvorcoch nimi ur�ených. 
  
5. Ú�astníci sú�aže : Pozri  vyžrebovanie sú�aže. 
  
6. Termíny stretnutí : 26. 4. 2014 do 21. 6. 2014 
  
7. Tituly a ceny      : Družstvo umiestnené na 1. mieste v  I. triede je majstrom VsTZ 

v príslušnej kategórii a postupuje na Majstrovstvá Slovenska. 
Družstva umiestnené na 1. mieste v I. triede získajú diplom. 

8. Hospodárske 
smernice : 

 
Všetky stretnutia sú usporiadané v réžii tenisových klubov. Ak  

 nedôjde k inej dohode, tak hradí: 
 a) usporiadajúci klub hradí všetky výdavky spojené s usporiadaním  
 stretnutia, vrátane lôpt, poplatkov rozhodcom a výlohy svojho 
 družstva pri stretnutí, 
 b) hos�ujúci klub všetky výdavky svojho družstva spojené so  
 stretnutím, t.j. cestovné stravné a ubytovanie. Celý vý�ažok zo  
 vstupného pripadá usporiadajúcemu klubu. 
  
9. Štartovné : V I. triede je 20 Eur  pre všetky vek. kategórie veteránov. 
 Vklad je splatný do 31.3. 2014 
 na ú�et VsTZ �. 0082139566/ 0900 v SLSP Košice. 
  
10. Lopty : DUNLOP Fort All Court s logom STZ - usporiadate� je povinný na 

každý zápas dvojhry v stretnutí poskytnú� 3 nové lopty. 
  
 
B.  Technické ustanovenia    
 
1. Predpis : Hrá sa pod�a SPT, platných pravidiel tenisu a tohoto rozpisu. 
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2. Štartujúci : Za družstvo štartujú hrá�i zaregistrovaní v príslušnom klube, alebo  
 tí, ktorí majú povolené hos�ovanie do tohoto klubu. 
  
3.Podmienky štartu : Klub musí ma� kolektívnu registráciu na rok 2014. Družstvo štartuje  
 v sú�aži na súpisku vyhotovenú klubom.  Za potvrdenú súpisku sa 

považuje súpiska zverejnená v systéme e Tenis. 
 Zaplatený predpísaný vklad. 
 Vekové kategórie  - veteráni 60+ ro�ník 1954 a starší  
                               - veteráni 45+ ro�ník 1969 a starší 
                               - veteráni 35+ ro�ník 1979 a starší 
4.Predloženie 
súpisiek : 

 
Do 31. 3. 2014 cez e Tenis, kto nemá takú možnos� poštou na 
adresu sekretára VsTZ, Vodárenská 15, 040 01 Košice. Súpisku je 
potrebné zasla� v jednom - �itate�nom vyhotovení vyplnenú vo 
všetkých predtla�ených kolónkach. Aktúlna súpiska zverejnená 
a vytla�ená z informa�ného systému e Tenis je oficiálny 
dokument pre štart družstva v stretnutí. 

  
5. Po�et kôl :  Jedno kolo. 
  
6. Za�iatok stretnutia : Stretnutia sú jednod�ové so za�iatkom o 9.00 hodine, hrá sa bez  
 polud�ajšej prestávky. Na písomnú žiados�  ( zaslanú sekretárovi   
 VsTZ a súperovi ) je možné po súhlase presunú� za�iatok stretnutia 
 neskoršiu hodinu. 
 Po�et zápasov v stretnutí : - muži  4 dvojhry, 1 štvorhra 
  
7. Spôsob hry : V sú�ažiach všetkých vekových kategórií sa hrajú všetky zápasy na  
 dva vyhráte sety.  Za stavu 6 : 6 sa hra skrátená hra / tie -  
 break do 7 / ako rozhodujúca hra v tomto sete. Štvorhra za stavu  

1 : 1 na sety, hra sa supertie – break do 10 ako tretí set v stretnutí. 
  
8. Postup a zostup : Ví�azné družstvá 60+,45+,35+ a družstvo  umiestnené po skon�ení 

sú�aže na druhom mieste 35+ , 45+ v sú�ažiach seniorov, postupujú 
 na Majstrovstvá Slovenska družstiev seniorov. 
 Z  I. triedy nezostupuje nikto, až do naplnenia plného po�tu 

ú�astníkov v sú�aži. 
  
9. Námietky : Kluby môžu podáva� v súlade s príslušnými ustanoveniami SPT. 
  
10. Zápis o stretnutí : Zápis o stretnutí sa vyhotoví v dvoch exemplároch. Originál 

domáce družstvo, kopia hos�ujúce družstvo. Domáce družstvo 
spracuje zápis do 48 hod. cez systém e Tenis. Takto 
spracovaný zápis netreba posiela� na riadiaci orgán. Domáce 
družstvo je povinné zápis o stretnutí archivova� do ukon�enia 
aktuálnej sezóny a v prípade vznesenia námietok na vyžiadanie 
riadiaceho orgánu dodato�ne doloži�.  
V prípade, že domáce družstvo nemá možnos� spracova� zápis cez 
systém e Tenis zápis o stretnutí sa vyhotoví v troch exemplároch. 
Domáce družstvo originál zápisu zašle na riadiaci orgán.  

  
11. Rozhodcovia : Funkciu vrchného rozhodcu vykonávajú kapitáni vedúci (vedúci)  
 družstva. 
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12. Nástup družstiev : Pred za�iatkom stretnutia zabezpe�ia kapitáni družstiev spolo�ný  
 nástup na otvorenie stretnutia. 
  
13. Tenisový dvorec : Vv VsTZ udelil výnimku pre sú�aže družstiev v tomto roku z �lánku  
 23  Sú�ažného poriadku o ve�kosti výbehov za základnou a  
 postrannou �iarou pre všetky družstva v sú�ažiach VsTZ. 
  
14.Kapitáni družstiev : Kapitán družstva a jeho náhradník uvedení ne súpiske musia ma� 

rozhodcovskú kvalifikáciu alebo oprávnenie STZ na výkon funkcie 
kapitána, inak budú zo súpisky vyškrtnití.  

15. Poriadkové 
pokuty: 

 
Budú ude�ované s ustanoveniami SPT a pod�a týchto propozícií : 

 - 130 Eur, za odstúpenie družstva zo sú�aže po vyžrebovaní 
 - 70 Eur, za nenastúpenie na stretnutie prvý krát 
 - 170 Eur , za nenastúpenie na stretnutie druhý krát s následným    

                   vylú�ením zo sú�aže 
 - 7 Eur, za každé vo�né miesto v zostave stretnutia  
 -17 Eur, za neskoré zaslanie zápisu o stretnutí 
 - 7 Eur, ak kapitán nemá rozhodcovskú kvalifikáciu 
 - 17 Eur za nepredloženie súpisky družstva k stretnutiu 
 - 17 Eur za neoprávnený štart hrá�a 
16. Závere�né 
ustanovenia : 

 
Sú�až je riadená pomocou e Tenisu a  „Spravodajcu VsTZ“, kde 
budú uverejnené schválené výsledky a rozhodnutia VsTZ o 
námietkach a protestoch. 

  
  
  
  
 
 
Tieto propozície boli schválené Vv VsTZ  26. 2. 2014 
 
 
Košice 26. 2. 2014 
 
  
           Ing. František Krepelka, CSc.                           Doc. Ing. Július Bacsó, CSc. 
                     sekretár VsTZ                                                  predseda VsTZ  

 
 

Vyžrebovamie sú�aže družstiev seniorov 2014 
 

I. trieda Seniori 45+      4 - dvojhry                                   Termíny stretnutí 
                                     1 - štvorhra                                   Hrá sa jedno kolo 
1. TK Spišská Nová Ves 1. kolo  1. 5. 2014 4 – 2, 1 – 3 
2. TK Sabinov 2. kolo 8. 5. 2014 3 – 4, 2 – 1 
3. neobsadené 3. kolo 17.5.2014 4 – 1, 3 – 2 
4. TK Vysoké Tatry n. ter 24.5.2014  

 
I. trieda Seniori 35+      4 - dvojhry                                   Termíny stretnutí 
                                     1 - štvorhra                                   Hrá sa jedno kolo 
1. TK DRANaM Košice 1. kolo 1. 5. 2014 2 - 1 
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2. MTC Snina n. ter 8. 5. 2014  
3.     
4.     
 
 


