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Zmeny športovo-technických predpisov schválené VV STZ dňa 27.10.2017
s platnosťou od 15. 11. 2017, ak nie je pri konkrétnom predpise uvedené inak

SÚŤAŽNÝ PORIADOK
SP - čl. 18 = doplniť a upraviť 3. a 4. vetu
Na turnajoch jednotlivcov Vo všetkých súťažiach sa vo štvorhre hrá systémom bez výhody (No-Ad) a
prípadný tretí rozhodujúci set sa hrá ako jediná rozhodujúca hra (tajbrejk do 10 bodov). Vo dvojhre
sa hrá supertajbrejk namiesto tretieho rozhodujúceho setu v kategórii mladšieho žiactva. Vo dvojhre
V ostatných kategóriách je supertajbrejk možné aplikovať iba v halovej sezóne a to okrem semifinále
a finále. Vo všetkých súťažiach (dvojhra i štvorhra) sa bude uplatňovať pravidlo No-Let, t.j. pri
dotyku siete, pri podaní, sa pokračuje v hre.
SP - čl. 20 = upraviť a doplniť posledné 2 vety:
Medzi jednotlivými zápasmi, v ktorých hráč štartuje, má právo na odpočinok v dĺžke minimálne 60
minút vo všetkých vekových kategóriách.Táto doba sa skracuje na 30 minút v prípade, že pred
nasledujúcim zápasom sa hrala dohrávka kratšia ako jeden set. v závislosti od dĺžky trvania zápasu
resp. dohrávky nasledovne:
- ak sa hrá menej ako 1 hodinu = minimálna prestávka 30 minút
- ak sa hrá viac ako 1 hodinu ale menej ako 1 hodinu a 30 minút = minimálna prestávka 1 hodina
- ak sa hrá viac ako 1 hodinu a 30 minút = minimálna prestávka 1 hodina a 30 minút
SP - čl. 51 = upraviť a doplniť predposledný odstavec:
Usporiadateľ je povinný v prípade záujmu zaradiť hráčov európskej únie do súťaže, pričom Výber a
nasadzovanie hráčov európskej únie sa uskutoční systémom, na základe rovnosti rebríčkového
postavenia hráčov na národných rebríčkoch, t.j. umiestnenie hráčov na rovnakých miestach v rôznych
národných rebríčkoch sa považuje za rovnocenné. Predpokladom je, že cudzí štátny príslušník (EU)
pri registrácii na novú sezónu doloží potvrdenie o svojom aktuálnom národnom rebríčku na STZ.
SP - čl. 62 = upraviť 2. odstavec a doplniť posledný odstavec:
Pre určenie, ktorí hráči majú byť nasadení vo dvojhrách a v akom poradí, je rozhodujúce umiestnenie
v oficiálnom rebríčku SR.
V kategóriách mládeže (mladšie žiactvo, staršie žiactvo a dorast) je na všetkých podujatiach STZ
(okrem medzinárodných), ako jediný záväzný rebríček na nasadzovanie do súťaže dvojhier aj
štvorhier oficiálny rebríček (viď KP čl. 2 a čl. 7).
V kategórii dospelých sa poradie pre nasadenie dvojíc do súťaže štvorhier určí súčtom umiestnenia
v oficiálnom rebríčku štvorhier oboch hráčov. Hráčom nezaradeným do rebríčka sa pridelí
umiestnenie zodpovedajúce poslednej číselne označenej pozícii hráča v rebríčku danej kategórie.
V prípade, že hráč je nasadzovaný podľa aktuálneho svetového rebríčka (viď čl. 63), prepočíta sa jeho
umiestnenie na rebríček SR, pričom pre nasadenie dvojíc do súťaže štvorhier sa započíta hráčovi
s medzinárodným rebríčkom nula. Pre nasadzovanie hráčov podľa tohto článku je smerodajný vždy
najnovší príslušný rebríček danej vekovej kategórie.
Nasadzovanie hráčov európskej únie je dané ich umiestnením v národných rebríčkoch, pričom platí
princíp rovnosti postavenia na národných rebríčkoch. Predpokladom je, že cudzí štátny príslušník
(EU) pri registrácii na novú sezónu doloží potvrdenie o svojom aktuálnom národnom rebríčku na
STZ.
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SP - čl 73 = doplniť do prvej vety 2. odstavca:
Udelené trestné body sa evidujú priebežne, pričom ich platnosť je 12 mesiacov (rozhodujúci je dátum
začiatku turnaja) a pri dosiahnutí 7 trestných bodov (v kategórii detí 10 trestných bodov) sa hráčovi
uloží trest zastavenia činnosti na 4 týždne (nezahŕňajúcich mesiace október a november).
SP - čl 91 = doplniť na začiatok:
S platnosťou od sezóny 2019 v súťažiach družstiev detí, mládeže a dospelých môžu v stretnutí
nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči.
SP - čl 109 = zosúladiť s DP:
Nenastúpenie družstva v kompletnej zostave rieši riadiaci orgán súťaže v rozpise súťaže poriadkovou
pokutou do výšky maximálne od 4 € do 34 € (DP čl. 34, bod 10) za každý neodohraný zápas, v
závislosti od úrovne súťaže.
SP - čl 110 = doplniť do prvej odrážky:
Písomné prihlásenie zostavy odovzdajú kapitáni oboch družstiev vrchnému rozhodcovi súčasne.
Spolu s prihlásením zostavy na dvojhry aj štvorhry mu predložia na kontrolu:
- súpisku družstva (akceptuje sa aj elektronická podoba)
SP - čl 122 = doplniť na koniec:
O každom stretnutí sa vyhotovuje zápis na predpísanom formulári. Počet kópií vyhotoveného zápisu
stanovuje rozpis súťaže. Zápis sa musí čitateľne vyplniť vo všetkých rubrikách podľa predtlače a
podpísať vrchným rozhodcom a kapitánmi oboch družstiev. V zápise sa musia uviesť všetky
skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce na posúdenie regulárnosti stretnutia. Poradie zápasov v zápise o
stretnutí musí zodpovedať čl. 106, prípadne dohode kapitánov družstiev o zmene poradia zápasov.
Na to sa však musí v zápise výslovne upozorniť.
Povinnou súčasťou zápisu (okrem MSR) musí byť aj spoločná fotografia oboch tímov (vrátane
kapitánov) s jasne rozoznateľnými tvárami a pozadím dvorca, na ktorom sa stretnutie odohralo.
Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok udelenie sankcií v zmysle SP a DP.
SP - čl. 125 = doplniť na koniec:
Podľa zápisu riadiaci zväzový orgán preskúma, či stretnutie bolo regulárne. Ak to tak bolo, a neboli
ohlásené a podané námietky proti jeho priebehu, schváli výsledok. Do súťaže sa výsledok započíta až
po tomto schválení.
Riadiaci orgán zapíše všetky rozhodnutia, napr. schválené posuny, pokuty, zistenia a riešenia
týkajúce sa konkrétneho stretnutia priamo do zápisu zo stretnutia v systéme eTenis.
SP - čl. 130 = zosúladiť s čl. 100 SP
... Pokiaľ nedôjde k takejto dohode, odohrajú sa zostávajúce zápasy:
a) najneskôr do 15 dní do nasledujúceho kola na základe dohody kapitánov, uvedenej v zápise o
stretnutí, pokiaľ nie je v rozpise súťaže stanovené inak,
SP - čl 136 = upraviť bod e):
Vyhlásením kontumačného výsledku celého stretnutia, a stratou bodov z neho, sa družstvo trestá v
týchto prípadoch:
e) ak sa stretnutie vôbec neodohralo (SP čl. 101) alebo sa odohralo po stanovenom termíne (v
takomto prípade sa kontumuje obom súperom)
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SP - čl 142 = doplniť za poslednú zarážku:
V prípade, že dve alebo viac družstiev získalo, podľa čl. 138, rovnaký počet bodov, rozhoduje o ich
konečnom poradí pomocná tabuľka, v ktorej sú započítané len výsledky vzájomných stretnutí týchto
družstiev. V tejto tabuľke sú postupne rozhodujúce nasledovné ukazovatele:
- počet dosiahnutých bodov zo vzájomných stretnutí,
- rozdiel vyhraných a prehraných zápasov zo vzájomných stretnutí,
- rozdiel vyhraných a prehraných setov zo vzájomných zápasov,
- rozdiel vyhraných a prehraných hier zo vzájomných stretnutí,
- ak nerozhodnú uvedené kritériá, nariadi sa nové stretnutie.
Neplatí to, ak vzájomné stretnutie bolo kontumačne skrečované obom družstvám v zmysle čl. 136
SP. V tom prípade rozhodujú predchádzajúce ukazovatele na základe odohraných stretnutí so
zvyšnými družstvami v skupine. V prípade rovnosti všetkých ukazovateľov rozhoduje žreb.
Príloha č. 5 / Záväzný spôsob žrebovania súťaže jednotlivcov.
bod 4 = doplniť
Žrebovanie možno uskutočniť výpočtovou technikou použitím autorizovaného programu STZ. Ihneď
po vykonaní žrebovania treba vytlačiť hracie plány a archivovať do ukončenia turnaja, s podpismi
minimálne dvoch účastníkov žrebovania.

REGISTRAČNÝ PORIADOK
RP - čl. 2 = doplniť poslednú vetu
Žiadosťou o registráciu registrovaný súhlasí so zverejnením osobných údajov (v rozsahu stanovenom
v Zákone o športe) a fotodokumentácie z tenisových súťaží v súlade so Zákonom o ochrane
osobných údajov v systéme eTenis, na internetovej stránke STZ a v informačnom systéme športu,
ktorého zriaďovateľom je MŠVVaŠ.
RP - čl. 5 = doplniť prvú odrážku
(u registrácie nových klubov už takto realizované v zmysle uznesenia VV STZ odo dňa 27.10.2016)
- názov klubu (musí obsahovať obchodné meno subjektu a mesto v ktorom subjekt prednostne
pôsobí (sídlo)), adresu dvorcov, obchodné meno subjektu (zapísané v registri obč. združení,
obchodnom registri), ...
RP - čl. 13 = doplniť
Platnosť registrácie v príslušnom období končí 31. 10. V prípade, že hráč požiada o registráciu po
30. 6. príslušnej tenisovej sezóny, bude platnosť registrácie predĺžená okrem aktuálnej sezóny na
nasledujúce 2 tenisové roky (neplatí pre kategóriu detí, kde rozhoduje vek a pre kategóriu cudzincov
- čl. 18).
RP - čl. 14 = upraviť poslednú vetu
registrácie môže hráč (okrem hráčov u ktorých STZ neeviduje rodné číslo) použiť aj elektronický
formulár na stránke STZ. Pri obnove Obnovu hráčskej registrácie môže hráč (okrem hráčov u ktorých
STZ neeviduje rodné číslo) použiť aj elektronický formulár na stránke STZ. je možné zrealizovať iba
uhradením platby na účet STZ. Cudzí štátny príslušník viď čl. 18 RP. Pri realizácii úhrady je nutné do
správy pre prijímateľa uviesť registračné číslo hráča, za ktorého bola platba uhradená.
RP - čl. 18 = upraviť poslednú vetu
Osoby registrované podľa tohto článku musia nemôžu pri obnove registrácie použiť elektronický
formulár. postupovať ako pri prvej registrácii.
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RP čl. 22 a čl. 24 a čl. 27 = upraviť
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti žiadateľa (u rozhodcov /trénerov/kapitánov v mládežníckych
súťažiach výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

PRESTUPOVÝ PORIADOK = zmeny sú schválené s platnosťou od 1. 12. 2017
PP - čl. 5 a 6 = upraviť dátum
Prestup možno ohlásiť v období od 10. 15. októbra - do 10. 5. novembra.
PP - čl. 8 = doplniť
Prestup sa schváli ak na prestupovom lístku je súhlas materského klubu. Ak materský klub zamietne
prestup, hráčovi sa prestup neschváli, ale iba zaeviduje s ochrannou lehotou až do nasledujúceho
prestupového termínu, t.j. v tomto období hráč naďalej súťaží za materský klub. Ak v
nasledujúcom prestupovom termíne požiada, v súlade s PP, opätovne o prestup do toho istého
klubu, prestup bude schválený aj bez súhlasu materského klubu.
Ak nie je prestup v rozpore so zmluvou medzi klubom a hráčom, hráč ho môže ohlásiť aj bez súhlasu
vyjadrenia materského klubu. Takto ohlásený prestup sa schváli podmienečne zaeviduje s
ochrannou lehotou. V takomto prípade má Materský klub má možnosť pripomienkovať prestup do
15. 10. novembra poukázaním na jeho rozpor so zmluvou medzi klubom a hráčom.
PP - čl. 9 = upraviť
Ak podmienečne schválený, resp. zaevidovaný prestup bude na základe predloženia príslušnej
zmluvy v rozpore so zmluvou medzi klubom a hráčom, prestup sa zamietne a konanie hráča sa
vyhodnotí ako falšovanie podkladov a bude riešené v súlade s disciplinárnym poriadkom.
PP - čl. 7 a čl. 15 = vyškrtnúť pečiatku
nie je nutné požadovať od poverených zástupcov klubov pečiatku na žiadostiach
PLÁŽOVÝ TENIS
PT - čl. 13 = upraviť
Maximálna výška vkladov na turnajoch:
Turnaje triedy A

Turnaje triedy B

Mládež

5,- €

3,- €

Dospelí

10 15,- €

5 10- €

