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Spravodaj 3/2023 

 

1. Súpisky družstiev do súťaže 

Súpisky treba spracovať cez systém etenis do 31. 3. aktuálnej sezóny (termíny pre majstrovstvá 

SR mládeže a seniorov určujú rozpisy súťaže). Takto spracovanú súpisku netreba posielať poštou. 

Na súpisku možno pridať iba hráčov s platnou registráciou. 

Pri spracovaní súpisky nezabudnite skontrolovať správnosť kontaktných údajov kapitána a jeho 

náhradníka (telefónne číslo a e-mail). V prípade potreby aktualizáciu nahláste na mailovú adresu 

zdena.suhajova@stz.sk. Kto je oprávnený vykonávať funkciu kapitána si môžete pozrieť tu. 

PORADIE HRÁČOV NA SÚPISKE sa určuje podľa nasledovných priorít: 

1. Medzinárodný rebríček 
muži - rebríček ATP do 1 000. miesta k 27. 2. 2023 

ženy - rebríček WTA do 1 000. miesta k 27. 2. 2023 

dorastenci, dorastenky - rebríček ITF do 150. miesta k 27. 2. 2023  

st. žiaci, st. žiačky - rebríček TE do 50. miesta k 28. 2. 2023   

2. Oficiálny rebríček SR 
dospelí - do 50. miesta (dvojhra), 

mládež - do 50. miesta 

3. Ostatní hráči sú zoradení v ľubovoľnom poradí za hráčmi podľa bodu 1. a 2. 

4. Zahraniční hráči (cudzinci, ktorí majú v registračnom čísle CM alebo CZ) môžu byť na 

súpiske radení v ľubovoľnom poradí za hráčmi podľa bodu 1. 

Ak má klub viac družstiev 

 viac družstiev v tej istej vekovej kategórii - na súpiskách nižších družstiev nesmú byť uvedení hráči, 
ktorí sú zaradení v základných zostavách všetkých súpisiek vyšších družstiev 

 dve družstvá v rovnakej súťaži - nesmie byť na súpiskách ani v jednom prípade uvedený rovnaký 
hráč 

 viac družstiev vo všetkých regionálnych súťažiach detí do 8 rokov - nesmie byť na súpiskách ani v 
jednom prípade uvedený rovnaký hráč 

 viac družstiev vo všetkých regionálnych súťažiach detí do 10 rokov - nesmie byť na súpiskách ani v 
jednom prípade uvedený rovnaký hráč 

Základná zostava = hráči uvedení na súpiske pod číslom 1 - 5, resp. 1 - 4, v závislosti od počtu 

dvojhier vypísaných pre konkrétnu súťaž (ak sú medzi nimi cudzinci, tak aj hráči uvedení pod 

ďalšími číslami tak, aby počet hráčov s registráciou SR bol najmenej 4) 

http://www.etenis.sk/index.php?nav=prihlasit&
mailto:zdena.suhajova@stz.sk
https://www.stz.sk/druzstva/kapitani-druzstiev
https://www.atptour.com/en/rankings/singles?rankRange=1-5000&countryCode=all&rankDate=2023-02-27
https://stz.sk/soubory/ranking_zeny_2702_2023.pdf
https://stz.sk/soubory/ranking_dorci_2702_2023.pdf
https://stz.sk/soubory/ranking_dorky_2702_2023.pdf
https://te.tournamentsoftware.com/ranking/category.aspx?rid=79&category=515&_gl=1*lu04zg*_ga*MTIwNTc0NTYwMy4xNTY1MDAzMzQ2*_ga_B0TEVJ6L9M*MTY3NzU4NzQ2Ni4xNy4xLjE2Nzc1ODc2ODEuMC4wLjA.
https://te.tournamentsoftware.com/ranking/category.aspx?id=33543&category=516
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Hráči, ktorí majú schválené hosťovanie pre aktuálnu sezónu, nemôžu byť na súpiske svojho 

materského klubu vo vekovej kategórii, pre ktorú bolo hosťovanie schválené. 

  

DODATOČNÉ ZMENY V SÚPISKÁCH, t. j. po 31. 3. (M SR mládeže a M SR seniorov po 

zverejnení súpisiek) 

Klub môže požiadať príslušný riadiaci orgán súťaže o pripísanie hráča na ľubovoľné miesto 

súpisky ktoréhokoľvek zo svojich družstiev, pri rešpektovaní súvisiacich ustanovení súťažného 

poriadku a nasledovných podmienok: 

- preraďovanie hráčov na oficiálnej súpiske nie je možné, 

- zo súpisky možno vyškrtnúť iba hráča, ktorý doposiaľ za toto družstvo nenastúpil, 

- vyškrtnutý hráč nemôže byť opätovne dopísaný na súpisku, 

- 2 hráčov je možné dopísať na súpisku bez poplatku, 

- za každého ďalšieho dopísaného hráča uhradí klub poplatok vo výške 50,- EUR, 

- cudzieho štátneho príslušníka nemožno dopísať na súpisku družstva po odohraní 1. kola súťaže. 

 

 

2. Školenie kapitánov  

 

ZsTZ v nadväznosti na blížiaci sa termín súťaží družstiev organizuje školenie kapitánov družstiev.  

 

Školenie sa uskutoční dňa 25.3.2023 (sobota)  od 10:00 hod. do 13:00  v Piešťanoch, Floreát 

Ideapark. Krajinská cesta 32, 921 01. Prihlášky je nutné zaslať mailom na 

sekretar.zstz@gmail.com do 20.3.2023. Do prihlášky prosím uveďte: 

 

1. Klub pod ktorým bude pôsobiť uchádzač 

2. Meno a priezvisko uchádzača 

3. Dátum narodenia 

4. Bydlisko 

5. Kontakt: email a telefón 

 

Poplatok za školenie je 20€/osoba a treba ho uhradiť na účet SK23 0900 0000 0000 4828 1630 do 

20.3.2023. Občerstvenie zabezpečí ZsTZ. V prípade nízkeho počtu prihlásených si ZsTZ 

vyhradzuje právo školenie zrušiť. 

Registrácia kapitánov družstiev sa realizuje zaradením do evidencie kapitánov družstiev na 

základe splnenia nasledovných podmienok: 

Ak žiadate o registráciu prvý raz, je potrebné: 

- Absolvovať školenie kapitána družstva (organizuje RTZ) 

- Uhradiť poplatok 10 € (platí na 2 sezóny) 

- Na adresu katarina.gocalova@stz.sk  zaslať nasledovné doklady:  

        - vyplnené tlačivo Žiadosť o registráciu KAPITÁNA družstva 

mailto:sekretar.zstz@gmail.com
mailto:katarina.gocalova@stz.sk
https://www.stz.sk/soubory/kapitan_re.xls
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        - 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) 

Upozorňujeme kluby na povinnosť podľa SP čl.83: 

 

 „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 (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.“ 

 

 

S pozdravom 

Peter Szőllősy – sekretár ZsTZ 

 

http://www.stz.sk/kontakty
https://www.etenis.sk/index.php?nav=kartar&nav1=fulltext&filtr_fulltext=&filtr_klub_fulltext=0&region_filtr=&licence_filtr=9&filtr_platnost=4&

