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Spravodaj 2/2023 

1. Prihlášky družstiev do súťaže 
 

Termín uzávierky prihlášok do súťaže družstiev je 28. 2. 2023, t. j. do tohto termínu musí byť 
prihláška doručená na riadiaci orgán. 

Klub môže prihlásiť maximálne taký počet družstiev v jednej vekovej kategórii, aby splnil 
podmienku o minimálnom počte hráčov na súpiskách v zmysle čl. 85 SP, pričom v termíne 
prihlášky musia mať hráči klub platnú registráciu alebo schválené hosťovanie do klubu. S 
každým hráčom môže klub počítať iba v príslušnej vekovej kategórii a o jednu kategóriu 
vyššie. 

Extraliga, I. a II. liga 
- zoznam družstiev s právom štartu  
- prihláška do extraligy/ligy 
- zasielajte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk 
 
Regionálne súťaže družstiev 
- prihláška do REGIONÁLNYCH súťaží družstiev 
- zasielajte na mailovú adresu príslušného regionálneho tenisového zväzu (kontakty). 
- viac info o regionálnych súťažiach družstiev: BTZ    ZsTZ     SsTZ     VsTZ   

Aktuálna zmena v regionálnych súťažiach DETÍ a MLÁDEŽE:V zmysle čl. 91 SP môžu v 
súťažiach družstiev detí a mládeže v stretnutí nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči alebo len 
jeden cudzí štátny príslušník spĺňajúci kritériá čl. 18 RP (hráč, ktorý má v registračnom čísle 
CM alebo CZ) a maximálne jeden hosťujúci hráč. Počet hráčov podľa čl. 17 RP (cudzinci s 
dokladovaným trvalým pobytom, ktorí majú v registračnom čísle HM alebo HZ) je neobmedzený.  
Podmienky v súťažiach dospelých a seniorov sa nemenia.   

termíny súťaží družstiev 

Pokiaľ má klub neuhradené pokuty treba s prihláškou zaslať aj kópiu úhrady pokuty. V prípade, že 
klub nebude mať uhradené pokuty, nebudú jeho družstvá pripustené do žiadnych súťaží družstiev. 

 Schválené úpravy športovo-technických predpisov s platnosťou od 25. 11. 2022.  

 
Prosíme kluby, aby si túto povinnosť nenechali na poslednú chvíľu a pokiaľ už vedia aké družstvá 
postavia v sezóne 2023, nahlásili to! 
 
 

2. Školenie kapitánov 

Registrácia kapitánov družstiev sa realizuje zaradením do evidencie kapitánov družstiev na 
základe splnenia nasledovných podmienok: 
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Ak žiadate o registráciu prvý raz, je potrebné: 
     - uhradiť poplatok 10 € (platí na 2 sezóny) 
     - na adresu katarina.gocalova@stz.sk  zaslať nasledovné doklady:  
        - vyplnené tlačivo Žiadosť o registráciu KAPITÁNA družstva 
        - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace na preukázanie bezúhonnosti športového 
odborníka (stačí pri prvej žiadosti) 
          Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu činnosti. 
         Stratu bezúhonnosti je športový odborník povinný bezodkladne oznámiť na STZ! 
    
Ak žiadate o obnovu registrácie, stačí uhradiť poplatok 10 € (platí na 2 sezóny) 

Pri realizácii úhrady je nutné uviesť VS 111 a do správy pre prijímateľa registračné číslo, resp. 
meno kapitána, za ktorého bola platba uhradená (bankové spojenie). 

Aktuálne zoznamy evidovaných kapitánov v STZ  (licencia K) 

ZsTZ v nadväznosti na blížiaci sa termín súťaží družstiev plánuje školenie kapitánov družstiev. 
V predstihu preto dávame do povedomia jednotlivým klubom, aby sa pripravilia aby zabezpečili 
adekvátne množstvo kapitánov družstiev a ich náhradníkov na základe SP čl. 83., Zároveň ich 
žiadame, aby predbežní počet kapitánov družstiev, ktorí budú potrebovať školenie /nestačí 
im obnova registrácie/ zaslali mailom na sekretar.zstz@gmail.comdo 28.2.2023!Do mailu 
prosím uviesť názov a číslo klubu a predbežný počet /číslo/ osôb, ktoré budú potrebovať 
PRVOTNÚ licenciu kapitána družstva. Príklad: TK SAAG Šahy, 090031, 2 osoby 
 
„Každé družstvo musí mať svojho kapitána, ktorý je pri zápasoch družstiev jediným partnerom pre 

vrchného rozhodcu a pre kapitána súperovho družstva. Funkciu kapitána môže na M-SR družstiev 

mládeže vykonávať iba tréner s platnou licenciou STZ. Ak túto funkciu nevykonáva tréner s 

licenciou STZ, riadiaci orgán udelí klubu poriadkovú pokutu 34,- € (DP čl.34,bod 4). Kapitán 

môže byť buď hrajúcim členom družstva, alebo ide o tzv. nehrajúceho kapitána. Na výkon funkcie 

je poverený uvedením na súpiske družstva, kde je tiež uvedený aj jeho náhradník. Obaja musia 

mať platnú rozhodcovskú licenciu alebo minimálne platné oprávnenie STZ na výkon funkcie 

kapitána. Pokiaľ družstvo príde k zápasu bez kapitána, jeho náhradníka alebo osoby poverenej 

klubom, musí zo svojho kolektívu určiť osobu, ktorá bude túto funkciu zastávať. V prípade, že 

funkciu kapitána zastáva osoba, ktorá nie je uvedená na súpiske družstva, musí byť v zápise zo 

stretnutia uvedené čitateľne jeho priezvisko, meno a dátum narodenia. Ak osoba vykonávajúca 

funkciu kapitána nemá v čase stretnutia platnú rozhodcovskú licenciu alebo platné oprávnenie 

STZ na výkon funkcie kapitána (okrem M SR, viď vyššie čl. 83 SP), riadiaci zväzový orgán udelí 

klubu poriadkovú pokutu od 7, € - do 17,- € (DP čl.34, bod 5), v závislosti od stupňa súťaže. 

Funkciu kapitána družstva počas jedného stretnutia môže vykonávať len jedna osoba. Zmena 

kapitána je možná iba v prípade dohrávky stretnutia v iný deň.“ 

 
Presné inštrukcie ohľadom školenia kapitánov družstiev obdržia kluby v dostatočnom 
časovom predstihu. 
 
 
S pozdravom 
Peter Szőllősy – sekretár ZsTZ 



Západoslovenský tenisový zväz 

IČO:18 047 009, Sídlo: E. Belluša 2, 921 01 Piešťany 

 

 

 


