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PROPOZÍCIE SÚŤAŽE DRUŽSTIEV deti
riadené VsTZ 2016

A. Všeobecné ustanovenia
1. Riadenie súťaže : Súťaž riadi VsTZ. Funkciu vrchných rozhodcov vykonávajú vedúci

družstiev.
2. Časový rozvrh

súťaže : Súťaž sa hrá od 23. 4. 2016 do 18. 6. 2016
3. Usporiadateľ

súťaže : Usporiadateľom jednotlivých stretnutí sú tenisové kluby, uvedené na
prvom mieste vyžrebovania súťaže.

4. Miesto stretnutí : Stretnutia sa hrajú na dvorcoch usporadujúcich klubov, prípadne na
dvorcoch nimi určených.

5. Účastníci súťaže : Pozri  vyžrebovanie súťaže.

6. Termíny  stretnutí : Pozri  vyžrebovanie súťaže. Začiatok stretnutí o 9.00 hod.

7. Náhradné termíny
:

V prípade nepriaznivého počasia sa môžu kapitáni dohodnúť
a odohrať stretnutie v hale. Čakacia doba na zmenu počasie je 2
hodiny. O spôsobilosti dvorcov na stretnutie rozhoduje domáci
kapitán. Ak sa stretnutie kvôli nepriaznivému počasiu neodohrá,
náhradným termínom je nasledujúci deň, alebo iný deň do začiatku
nasledujúceho kola, na ktorom sa dohodnú kapitáni družstiev.
Dohoda o náhradnom termíne musí byť uvedená v zápise
o stretnutí. V prípade, že stretnutie sa neodohrá do nasledujúceho
kola o termíne stretnutia rozhodne riadiaci organ.

8. Tituly a ceny        : Družstvo umiestnené na 1. mieste v I. tr. je víťazom VsTZ
v kategórii deti.

9. Hospodárske
smernice : Všetky stretnutia sú usporiadané v réžii tenisových klubov. Ak

nedôjde k inej dohode, tak hradí :
a) usporadujúci klub hradí všetky výdavky spojené s usporiadaním
stretnutia, vrátane lôpt, poplatkov rozhodcom a náklady svojho
družstva pri stretnutí,
b) hosťujúci klub všetky výdavky svojho družstva spojené so
stretnutím, t.j. cestovné stravné a ubytovanie. Celý výťažok zo
vstupného pripadá usporadujúcemu klubu.
Štartovné /vklad/ pre každé družstvo v súťaži je nasledovné :
I. trieda 10 € , II. trieda 10,- €.

Vklad je splatný do 31. 3. 2016 na účet VsTZ
č.  účtu : SK2909000000000082139566

10. Lopty DUNLOP STAGE 1 v mäkkom prevedení (25% pomalšie ako bežné
lopty )

Usporiadateľ je povinný na každý zápas dvojhry v stretnutí
poskytnúť 3 lopty.
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B. Technické ustanovenia
1. Predpis : Hrá sa podľa SPT, platných pravidiel tenisu a tohoto rozpisu.

2. Štartujúci : Za družstvo štartujú hráči zapísaní na súpiske družstva

3. Podmienky štartu : Klub musí mať kolektívnu registráciu na rok 2016 a družstvo
štartuje
v súťaži na súpisku vyhotovenú klubom a potvrdenú VsTZ.
Zaplatený predpísaný vklad.

4. Vekové kategórie : 2006 a 2007 a mladší

5. Lehota na predlo -
ženie súpisiek : Do 31. 3. 2016 prostredníctvom systému e Tenis, kto nemá takú

možnosť - poštou na adresu VsTZ, Vodárenská 15, 040 01 Košice.
Aktuálna súpiska zverejnená a vytlačená z informačného
systému eTenis je oficiálny dokument pre štart družstva
v stretnutí.

6. Počet kôl : jedno kolo - pri 5 - 6 družstvách v súťaži
dve kola - pri 2 - 4 družstvách v súťaži
Stretnutia sú jednodňové so začiatkom o 9.00 hodine.
Na písomnú žiadosť  ( zaslanú sekretárovi  VsTZ a súperovi )
je možné po súhlase presunúť začiatok stretnutia.

Počet zápasov v stretnutí : - 4 dvojhry, 2 štvorhry.

7. Spôsob hry : Všetky zápasy v stretnutí sa hrajú na jeden vyhratý set. Za stavu
6 : 6 sa hra skrátená hra / tie –break do 7. / ako rozhodujúca hra v
tomto sete.

8. Postup a zostup : Víťazné družstvo v II. triedy postupuje do I. triedy
Družstva ktoré sa umiestnia na 5. a 6. mieste v I. triede zostupujú
do II. triedy

9. Námietky : Kluby môžu podávať v súlade s príslušnými ustanoveniami SPT.

10. Zápis o stretnutí : Zápis o stretnutí sa vyhotoví v dvoch exemplároch. Originál
domáce družstvo, kopia hosťujúce družstvo. Domáce družstvo
do 48. hod. spracuje zápis cez systém e Tenis. Takto
spracovaný zápis netreba posielať na riadiaci orgán. Domáce
družstvo je povinné zápis o stretnutí archivovať do ukončenia
aktuálnej sezóny a v prípade vznesenia námietok na vyžiadanie
riadiaceho orgánu dodatočne doložiť. Kapitáni oboch družstiev
sú povinní uviesť v zápise čas ukončenia stretnutia a uviesť
typ lopty označenie logom STZ.

11. Rozhodcovia : Funkciu vrchného rozhodcu plnia kapitáni vedúci (vedúci) družstva.

12. Nástup družstiev
:

Pred začiatkom stretnutia zabezpečia kapitáni družstiev spoločný

nástup na otvorenie stretnutia. Domáce družstvo je povinné
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zaslať fotodokumentáciu z nástupu družstiev na adresu
frantisek.krepelka@stz.sk.

13. Tenisový dvorec : Vv VsTZ udelil výnimku pre súťaže družstiev v tomto roku z článku
23.  Súťažného poriadku o veľkosti výbehov za základnou a
postrannou čiarou pre všetky družstva v súťažiach VsTZ.

14.Kapitáni družstiev
:

Kapitáni družstva a ich zástupcovia  musia mať musia mať
minimálne oprávnenie STZ na výkon funkcie kapitána družstva.
Pôvodne rozhodcovskú kvalifikáciu minimálne IV. triedy.

15. Poriadkové
pokuty : Budú udeľované s ustanoveniami SPT a podľa týchto propozícií :

- 70,- €, za nenastúpenie na stretnutie prvý krát
- 170,- €, za nenastúpenie na stretnutie druhý krát s následným

vylúčením zo súťaže
- 7,- €, ak kapitán družstva nemá kvalifikáciu podľa bodu 13

tohto rozpisu    ( uviesť v zápise )
- 7,- €, za každé voľné miesto v zostave stretnutia
- 17,- €, za neúplné vyplnenie prvej strany zápisu o stretnutí
- 17,- €, za nepredloženie súpisky družstva k  stretnutiu

16. Záverečné
ustanovenia : Súťaž je riadená pomocou „ Spravodajcu VsTZ a eTenisu, kde

budú uverejnené schválené výsledky a rozhodnutia VsTZ o
námietkach a protestoch. Súčasťou propozícii súťaže je aj
vyžrebovanie súťaže VsTZ, a adresár jednotlivých klubov.

Tieto propozície boli schválené Vv VsTZ  22. 2. 2016

Košice 22. 2. 2016

Ing. František Krepelka, CSc.                           Doc. Ing. Július Bacsó, CSc.
predseda ŠTK - VsTZ                                            predseda VsTZ v. r.
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Vyžrebovanie súťaže družstiev Deti 2016
I. trieda Deti chlapci   4 - dvojhry                                                Termíny stretnutí

2 - štvorhry                                               Hrá  sa jedno kolo
1. TK Mladosť Košice „A“ 1. kolo 23. 4. 2016 6 - 3, 2 - 4, 1 - 5
2. Tenisová akadémia Prešov 2. kolo 30. 4. 2016 5 - 6, 4 - 1, 3 - 2
3. TK WLP Bardejov 3. kolo 7. 5. 2016 6 - 2, 1 - 3, 5 - 4
4. TK Mladosť Košice „B“ 4. kolo 14. 5. 2016 4 - 6, 3 - 5, 2 - 1
5. TC 92 Levoča 5. kolo 21. 5. 2016 6 - 1, 5 - 2, 4 - 3
6. TK DRANaM Košice n. ter. 28. 5. 2016

I. trieda Deti dievčatá   4 - dvojhry                                                Termíny stretnutí
2 - štvorhry                                               Hrá  sa jedno kolo

1. 1. TC Humenné „B“ 1. kolo 23. 4. 2016 6 - 3, 2 - 4, 1 - 5
2. TC 92 Levoča 2. kolo 30. 4. 2016 5 - 6, 4 - 1, 3 - 2
3. TK Mladosť Košice 3. kolo 7. 5. 2016 6 - 2, 1 - 3, 5 - 4
4. 1. TC Humenné „A 4. kolo 14. 5. 2016 4 - 6, 3 - 5, 2 - 1
5. Tenisová akadémia Prešov 5. kolo 21. 5. 2016 6 - 1, 5 - 2, 4 - 3
6. TK WLP Bardejov n. ter. 28. 5. 2016

Adresár klubov súťaží družstiev Deti v roku 2016

Klub Organizačný pracovník tel.

1. TC 92 Levoča Vavrinec Sedlák 0903 906 325
2. TK Mladosť  Košice Ing. Jedinák Peter 0905 586 655
3. Tenisová akadémia Prešov Jozef Maras 0907 320 038
4. 1. TC Humenné Ing. Pavlovčík Milan 0903 910 526
5. TK WLP Bardejov Miroslav Hečko 0907 921 511
6. TK WLP Bardejov Róbert Senčák 0908 053 990
7. TK DRANaM Košice Ing. Dragun Anton 0905 515 893
8.
9.

Oznam VsTZ :

VsTZ organizuje školenie kapitánov družstiev 2. 4. 2016 o 8.00 hod. v TK DRANaM
Košice, Vysokoškolská 4. Všetky družstvá musia mať kapitána družstva s oprávnením STZ,
alebo rozhodcovskou kvalifikáciou. Poplatok za školenie kapitánov družstiev je 15,- Eur.
V čase školenia uchádzači musia mať 18 rokov. Na školenie si prineste pero a niečo na
poznámky. V závere sa píše test.


