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Majstrovstvá Východoslovenského regiónu 

seniorov pre rok  2018 

Rozpis súťaže 
 

A.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

 

  1.  Riadiaci  orgán        : Východoslovenský  tenisový  zväz. 

  

  2.  Názov  súťaže          : Majstrovstvá Vých. regiónu  jednotlivcov v tenise pre rok 2018. 

  

  3.  Vekové  kategórie   : 35+ až 75+ 

  

  4. Kategória, trieda, termín, usporiadateľ, miesto, počet dvorcov - povrch  : 

 Kategória Trieda        Termín    Usporiadateľ       Miesto  P. d. - pov. 

Seniori  12. -   14. 5. 2018 TC 92 Levoča Levoča 5 - antuka 

 

  5. Prihlášky                  : Do 12. 5. 2018  

Hráčí sa prihlasujú cez systém zasportujsiopen.sk. 
Usporiadateľ môže prijať do súťaže aj neprihlásených hráčov, 
môže však požadovať zvýšený vklad o 5,- € (od hráčov do 60 
rokov) a o 2,- € (od hráčov nad 60 rokov).  

 

  6. Riaditeľstvo  súťaž  : Riaditeľa,  jeho  zástupcu  a  organizačného  pracovníka  určí 
usporiadateľ  a  oboznámi  s tým  účastníkov  akcie  výveskou  
na  nástenke  vedľa  hracích  plánov. 

  

  7.  Počet štartujúcich   : podľa počtu prihlásených 

  

  8. Riaditeľstvo  súťaž  : Riaditeľa,  jeho  zástupcu  a  organizačného  pracovníka  určí na 
usporiadateľ  a  oboznámi  s tým  účastníkov  akcie  výveskou   
nástenke  vedľa  hracích  plánov. 

  

  9. Vklady                       :      (35+ - 55+) - 8,00 Eur, (60+ - 75+) - 4,00 Eur  

  

10. Hospod. podmienky : Hráči  štartujú  na  vlastné  náklady,  prípadne  na  náklady 
svojho  klubu. 

  

11. Tituly  a  ceny           : Víťazi  jednotlivých  disciplín  sa  stávajú  „Majstrami Výchoslov. 
regiónu  v  tenise  na  rok  2018“. Víťaz a finalista dostanú  
medaily a diplomy.  

  

12.  Povinnosti  hráčov : Hráči  musia  byť  počas  majstrovstiev  k dispozícii  riaditeľstvu a  
na  požiadanie  prevziať  rozhodovanie. 

  

13.  Ubytovanie              : Zabezpečuje  si  každý  sám. Na požiadanie najmenej sedem dni 
pred turnajom je organizátor povinný zabezpečiť primerané 
ubytovanie.  

  

14. Informačná služba   : Kategória 
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 veteráni  Vavrinec Sedlák tel. : 0903 906 325 

  

  

 
 

B.  TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 

  1. Predpis                     : Hrá sa  podľa platných pravidiel tenisu, súťažného poriadku 
tenisu a tohoto rozpisu. 

  

  2. Disciplíny                  :     dvojhra a štvorhra. 

  

  3. Spôsob hry               : vylučovací na 2 víťazné sety, v každom sete dvojhry za stavu     
6 : 6 sa hrá  rozhodujúca  hra  (tie break do 7). Štvorhra sa hrá 
systémom bez výhody (No-Ad) a tretí rozhodujúci set sa hrá ako 
supertajbrejk do 10. V dvojhre aj v štvorhre sa aplikuje pravidlo 
No – Let, t.j. pri dotyku siete, pri podaní, sa pokračuje v hre. 

  

  4. Podmienky štartu     : Prihláška na Majstrovstvá regiónu, platný registračný preukaz a 
zaplatenie vkladu. Právo účasti majú prihlásení. 

  

  5. Prezentácia               : 12. 5. 2018 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 skončení prezentácie z prítomných  do 15 minút.  

 

  7. Časový rozpis          : Vypracuje riaditeľstvo 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 riaditeľstvu M - regiónu podľa SPT. 

  

11. Záver. ustanovenia  :  

 
Vrchný rozhodca zabezpečí : - spracovanie hracích plánov  
 - správu vrchného rozhodcu 
  
Usporiadateľ zabezpečí       : - zaslanie hracích plánov, správy vrchného    

   rozhodcu do 48 hod. po ukončení súťaže. 
 - vypísanie a odovzdanie diplomov 
 - vyúčtovanie akcie na VsTZ do troch dní po akcii 
 - vyplatenie rozhodcov 
  
Sekretár VsTZ zabezpečí    : - nákup a doručenie lôpt, pohára,  diplomov a   

  objednávok pre každého usporiadateľa 
 
   
              
Tieto propozície boli schválené na Vv  VsTZ dňa  2. 2. 2018. 
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  Košice, 2. 2. 2018 
 
 Ing. František Krepelka, CSc.                                  Doc. Ing. Július Bascó, CSc.           
                Sekretár - VsTZ                                                       Predseda Vv VsTZ 
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ROZPIS SÚŤAŽE DRUŽSTIEV SENIOROV 

riadenú VsTZ v roku  2018 

                                      

A. Všeobecné ustanovenia  
 
1. Riadenie súťaže : Súťaž riadi VsTZ.  
  
2. Časový rozvrh 
súťaže : 

Súťaž sa hrá od 21. 4. 2018 do 16. 6. 2018. 

3. Usporiadateľ 
stretnutí: 

 
Usporiadateľom jednotlivých stretnutí sú tenisové kluby, uvedené na  

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

prípadne na dvorcoch nimi určených. 
  
5. Účastníci súťaže : Pozri  vyžrebovanie súťaže. 
  
6. Termíny stretnutí : 21. 4. 2018 do 16. 6. 2018 
7. Náhradné termíny 
: 

Domáce družstvá, ktoré disponujú krytým tenisovým dvorcom, 
musia zabezpečiť pre prípad nepriaznivého počasia možnosť 
odohrať, resp. dohrať stretnutie v hale. Obe družstvá sú povinné 
v takomto prípade ešte v deň stretnutia odohrať, resp. dohrať 
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. triede je majstrom VsTZ 
v príslušnej kategórii a postupuje na Majstrovstvá Slovenska. 
Družstva umiestnené na 1. mieste v I. triede získajú diplom. 

9. 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) hosťujúci klub všetky výdavky svojho družstva spojené so  
 stretnutím, t.j. cestovné stravné a ubytovanie. Celý výťažok zo  
 vstupného pripadá usporiadajúcemu klubu. 
  
10. Štartovné : V I. triede je 20 €  pre všetky vek. kategórie veteránov. 
 Vklad je splatný do 31.3. 2018 
 na účet VsTZ č.ú. : IBAN SK2909000000000082139566 v SLSP 

Košice, 
  
11. Lopty : DUNLOP Fort All Court s logom STZ - usporiadateľ je povinný na 

každý zápas dvojhry v stretnutí poskytnúť 3 nové lopty. 
 



 Východoslovenský tenisový zväz, Košice 

Adresa :  Vodárenská 15,  040 01 Košice                                                               

Bankové spojenie : SL SP a.s. číslo účtu IBAN SK2909000000000082139566             mob.:  0905 535 951 
 

                                                                                    6 

 
                                                                                         

 

B.  Technické ustanovenia    
 
1. Predpis : Hrá sa podľa SPT, platných pravidiel tenisu a tohoto rozpisu. 
 
2. Štartujúci : Za družstvo štartujú hráči zaregistrovaní v príslušnom klube, alebo  
 tí, ktorí majú povolené hosťovanie do tohoto klubu. 
  
3.Podmienky štartu : Klub musí mať kolektívnu registráciu na rok 2018. Družstvo štartuje 

 v súťaži na súpisku vyhotovenú klubom. Za potvrdenú súpisku sa 

považuje súpiska zverejnená v systéme e Tenis. Zaplatený 
predpísaný vklad.     

 Vekové kategórie  - veteráni 65+ ročník 1953 a starší  
                             - veteráni 55+ ročník 1963 a starší 

                              - veteráni 45+ ročník 1973 a starší 
                              - veteráni 35+ ročník 1983 a starší 
4.Predloženie 
súpisiek : 

 
Do 31. 3. 2018 prostredníctvom systému e Tenis. Všetci hráči 
uvedení na súpiske musia mať k 31. 3. 2018 platnú registráciu.  

Aktuálna súpiska zverejnená a vytlačená z informačného 

systému e Tenis je oficiálny dokument pre štart družstva 

v stretnutí. 
 

5. Počet kôl :  Jedno kolo. 
  
6. Začiatok stretnutia 
: 

 
Stretnutia sa začínajú o 9. 00 hod. Začiatok stretnutia sa môže 
posunúť, po vzájomnej dohode kapitánov. Obidvaja kapitáni posun 
začiatku stretnutia oznámia sekretárovi VsTZ mailom alebo 
telefónom.  

 Počet zápasov v stretnutí : - muži 35+ a 45+ 4 dvojhry, 1 štvorhra 
                                           - muži 55+ a 65+ 2 dvojhry, 1 štvorhra 

  
7. Spôsob hry : Zápasy v stretnutí sa hrajú na dva vyhráte sety, v každom sete 

za stavu 6:6 sa hra rozhodujúca hra tajbrejk do 7 bodov. 

Zápasy štvorhry sa hrajú bez výhody ( No – Ad ). Za stavu 1:1 

na sety, v štvorhre sa tretí rozhodujúci set hrá supertajbrejk do 

10 bodov.  Vo všetkých súťažiach (dvojhra a štvorhra) sa 

aplikuje pravidlo No – Let, t.j. pri dotyku siete, pri podaní sa 

pokračuje v hre. 
  
8. Postup a zostup : Víťazné družstvá 65+,55+, 45+,35+  postupujú na Majstrovstvá 

Slovenska družstiev seniorov, ak v danej kategórií sa odohrala 
súťaž aspoň v troch regiónoch. 

  
 Z  I. triedy nezostupuje nikto, až do naplnenia plného počtu 

účastníkov v súťaži. 
  
9. Námietky : Kluby môžu podávať v súlade s príslušnými ustanoveniami SPT. 
  
10. Zápis o stretnutí : 1. Zápis o stretnutí sa vyhotoví v dvoch exemplároch. Originál 

domáce družstvo, kopia hosťujúce družstvo.  
 2. Do zápisu o stretnutí sa zapíšu hráči len ak boli nahlásené 
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zostavy. Zostavy sa hlásia podľa čl. 108 SP ak poveternostné 
podmienky nebránia zahájeniu stretnutia. 

 3. Kapitán domáceho družstva je povinný uviesť v zápise v 

časti vyjadrenie kapitána čas ukončenia stretnutia, typ lôpt, 

ktorými sa hralo a či boli označené logom STZ. Kapitán hostí 

svojím vyjadrením v zápise potvrdí resp. doplní správnosť 

uvedených údajov   
 4. Domáce družstvo do 48. hod. spracuje zápis cez systém eTenis. 

Domáce družstvo je povinné zápis o stretnutí archivovať do 
ukončenia aktuálnej sezóny a v prípade vznesenia námietok na 
vyžiadanie riadiaceho orgánu dodatočne doložiť. 

 5. V prípade, že domáce družstvo nemá možnosť spracovať zápis 
cez systém e Tenis zápis o stretnutí sa vyhotoví v troch 
exemplároch. Domáce družstvo originál zápisu zašle na riadiaci 
orgán. 

  
11. Rozhodcovia : Funkciu rozhodcu v stretnutí vykonávajú kapitáni družstva.  
  
12. Nástup družstiev 
: 

 
Pred začiatkom stretnutia zabezpečia kapitáni družstiev spoločný  

nástup na otvorenie stretnutia. Domáce družstvo je povinné 

zaslať z nástupu družstiev spoločnú fotografiu oboch tímov 

(vrátane kapitánov) s pozadím dvorca, na ktorom sa stretnutie 

odohralo. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok 

udelenie sankcií v zmysle SP (skrečovanie hráča, resp. 

kontumačná prehra oboch družstiev).  
  
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 v I. a II. triede  musia mať 

platnú rozhodcovskú licenciu, alebo oprávnenie STZ na výkon 

funkcie kapitána družstva, inak budú zo súpisky vyškrtnutí.  
15. Poriadkové 
pokuty: 

 
Budú udeľované s ustanoveniami SPT a podľa týchto propozícií : 

 - 130 €, za odstúpenie družstva zo súťaže po vyžrebovaní 
 - 70 €, za nenastúpenie na stretnutie prvý krát 
 - 170 €, za nenastúpenie na stretnutie druhý krát s následným    

             vylúčením zo súťaže 
 - 7 €, za každé voľné miesto v zostave stretnutia  
 -17 €, za neskoré zaslanie zápisu o stretnutí 
 - 7 €, ak kapitán nemá rozhodcovskú kvalifikáciu 
 - 17 €, za nepredloženie súpisky družstva k stretnutiu 
 - 17 €, za neoprávnený štart hráča 
16. Záverečné 
ustanovenia : 

 
Súťaž je riadená pomocou e Tenisu a  „Spravodaja VsTZ“, kde 
budú uverejnené schválené výsledky a rozhodnutia VsTZ o 
námietkach a protestoch. 

Tieto propozície boli schválené Vv VsTZ  1. 2. 2018 
Košice 20. 2. 2018 
  
           Ing. František Krepelka, CSc.                           Doc. Ing. Július Bacsó, CSc. 
                        sekretár VsTZ                                               predseda VsTZ v. r. 
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I. trieda Seniori 35+      4 - dvojhry                                   Termíny stretnutí 
                                     1 - štvorhra                                  Hrá sa jedno kolo  

1. TK DRANaM Košice 1. kolo 8. 5. 2018 2 - 1 

2. neurčený    

3. MTC Snina n. ter dohoda  

 
I. trieda Seniori 45+      4 - dvojhry                                   Termíny stretnutí 
                                     1 - štvorhra                                   Hrá sa jedno kolo 

1. TK DRANaM Košice 1. kolo 1. 5. 2018 2 - 1 

2. neurčený    

3. TK Vysoké Tatry n. ter dohoda . 

 
I. trieda Seniori 55+      2 - dvojhry                                   Termíny stretnutí 
                                     1 - štvorhra                                   Hrá sa jedno kolo 

1. TK Sabinov 1. kolo   8. 5. 2018  

2. neurčený    

3. TC 92 Levoča n. ter dohoda  

 
I. trieda Seniori 65+      2 - dvojhry                                   Termíny stretnutí 
                                     1 - štvorhra                                   Hrá sa jedno kolo 

1. TC Slávia UPJŠ Košice 1. kolo 1. 5. 2018  

2.     

3.  n. ter   

 
 
 
                 Ing. František Krepelka, CSc.                           Doc. Ing. Július Bacsó, CSc. v.r.   
                         sekretár VsTZ                                                         predseda VsTZ 

 
 

Adresár klubov súťažiacich v I. a II. triede v roku 2018 

 

 Klub Organizačný pracovník tel.  

    

  1. TK Vysoké Tatry Sinčák Peter 0903 773 067 
  2. TK Sabinov Župa Ján 0907 340 314 
  3. 1. TK Rožňava Ing. Jozef Blaško 0905 481 562 
  4.  TK DRANaM Košice  Dragun Anton ml. 0905 852 232 
  5.  MTC Snina Gabriel Smolka 0907 632 866 
  6.    
  7.     
  8.    
  9.    
10.    

 
Všetky kontakty na zástupcov klubov nájdete aj na tomto linku 

https://www.stz.sk/soubory/adresykluby.pdf 

(Ctrl + klik myšou) 
 
 

https://www.stz.sk/soubory/adresykluby.pdf

