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Zmeny športovo-technických predpisov schválené VV STZ dňa 19.10.2018 
s platnosťou od 20. 10. 2018 

 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK 

Článok 42 

Upraviť a doplniť:  
Na všetkých turnajoch triedy A a B, okrem kategórie detí, je usporiadateľ povinný 
vypísať štvorhru, ktorá sa odohrá v prípade, že sa prihlási minimálne 6 párov. 

Na letných turnajoch triedy D je usporiadateľ povinný vypísať v dvojhre útechu, 
t.j. každý hráč, ktorý prehral v prvom zápase sa môže prihlásiť do jednokolovej 
útechy. V prípade nepárneho počtu, hráč ktorý nemá v úteche súpera, odohrá 
zápas s porazeným na základe žrebu útechy. Výhra v zápase útechy sa započíta 
do klasifikácie v polovičnej výške prvého bodovaného kola hlavnej súťaže 
(zaokrúhlené smerom hore). 

 

Článok 53 

Doplniť do prvého odstavca:  
Hráč, ktorý sa riadne prihlásil do súťaže a nemôže sa na nej z rôznych dôvodov 
zúčastniť, je povinný sa odhlásiť cez systém etenis alebo písomne mailom 
usporiadateľovi (kópiu písomnej odhlášky zaslať aj na STZ). Usporiadateľ písomné 
odhlášky spracuje cez systém eTenis a v prípade odhlášok po termíne vyrozumie 
náhradníka o zaradení do súťaže. Usporiadateľ nemôže odhlásiť hráča bez jeho 
vedomia, ale je povinný odhlásiť a vyradiť hráča z akceptácie v systéme eTenis ak 
sa hráč nedostaví osobne na stanovenú prezentáciu. 

 
Článok 56 

Upraviť a doplniť druhú zarážku:  
- pri halových všetkých súťažiach, možno môže usporiadateľ stanoviť rozpisom 
súťaže žrebovanie maximálne 48 24 hodín pred začatím súťaže a prizvať účastníkov 
na stanovený predpokladaný čas ich zápasu, 
 

Článok 60 

Upraviť a doplniť prvý odstavec:  
Žrebovanie je vždy verejné a vykonáva sa na mieste, v termíne a hodine podľa rozpisu 
súťaže. Ak sa v zmysle rozpisu nežrebuje vopred, žrebovanie sa musí vykonávať 
vždy po skončení prezentácie výhradne len z prítomných hráčov (výnimky sú 
uvedené v čl. 56). Halové turnaje triedy A a B sa žrebujú na STZ. Všetky turnaje 
môže žrebovať vrchný rozhodca cez svoje prihlasovacie údaje v systéme eTenis, 
okrem turnajov žrebovaných ručne. V prípade, že sa žrebuje cez prihlasovacie 
údaje usporiadateľa, je povinný na žreb dohliadať. Ak sa opakovane vyskytnú 
problémy pri žrebovaní, nebude tomuto usporiadateľovi povolený žreb vopred v 
nasledujúcej sezóne. 
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Článok 66, 67, 68 

zosúladiť názvoslovie (časový rozpis, časový plán, časový rozvrh) = "Časový 
harmonogram" 

Čl. 67 = upraviť a doplniť: 
Na všetkých súťažiach majstrovstvách SR a turnajoch triedy A všetkých vekových 
skupín je usporiadateľ povinný spracovať denné časové plány harmonogramy 
zápasov na všetky hracie dni a  a nasledujúci deň a Na ostatných turnajoch je povinný 
priebežne zverejňovať poradie pripravovaných zápasov aspoň v počte 
zodpovedajúcom počtu dvorcov, na ktorých sa hrá. Od štvrťfinále určí presný časový 
harmonogram. Program na nasledujúce ráno vrátane určených rozhodcov vyhlási 
minimálne jednu hodinu pred ukončením hracej doby. Tieto dokumenty musia byť k 
dispozícii pre všetkých účastníkov súťaže formou vyvesenia na viditeľnom mieste 
v areáli dvorcov spolu s výsledkami jednotlivých disciplín. 

 

Článok 73 

Upraviť druhý odstavec:  
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).. Začiatok zastavenia činnosti je 2 
týždne od rozhodnutia o previnení. Hráč sa môže, odvolať proti udeleniu trestných 
bodov, v zmysle čl. 155 a 157 SP. Prípadný štart v súťažiach v období zastavenia 
činnosti sa podľa čl. 28 SP bude posudzovať ako neoprávnený štart so všetkými 
dôsledkami (DP čl.33, bod 6). 

 
Článok 74 

Doplniť:  
Usporiadatelia všetkých súťaží sú povinní odoslať všetky klasifikačné podklady, a to 
spôsobom a v termíne ako určuje klasifikačný poriadok, prípadne oznámenie STZ. V 
hracích plánoch dvojhry a štvorhry nesmú figurovať hráči, ktorí sa súťaže 
osobne nezúčastnili. 

 
Článok 78 

Doplniť do prvého odstavca:  
Klub prihlasuje svoje družstvo do súťaže do 15. 2. Od 10. marca sa zrušenie prihlášky 
považuje za odstúpenie družstva zo súťaže (čl. 101 SP). Pre M SR platia termíny 
uvedené v rozpise súťaže. Klub prihlasujúci družstvo musí: ... 
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Článok 122 

Doplniť:  

O každom stretnutí sa vyhotovuje zápis. 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. 
Ak sa stretnutie neodohralo z dôvodu nenastúpenia niektorého z družstiev, zapíšu 
sa iba vyjadrenia prítomného kapitána a rozhodcu, t.j. nezapisujú sa mená 
hráčov žiadneho z družstiev a nie je nutná fotografia. 

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. Pre regionálne súťaže seniorov a detí formu fotodokumentácie 
stanoví riadiaci orgán v rozpise súťaže Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za 
následok udelenie sankcií v zmysle rozpisu súťaže, SP a DP. 

 
Príloha č. 6.  

Vykonávací predpis k článku 11 SP. - Článok 7 

Doplniť:  

Kritérium č. 3 (maximálna výška vkladov) je pre každú konkrétnu triedu záväzné. 
Uvedená čiastka platí pre turnaje na otvorených dvorcoch. Pri halových turnajoch má 
usporiadateľ právo vypísať v triede A vklad maximálne 22,- 24 €, B vklad maximálne 
18,-  20 €, v triede C maximálne 15,-  17 € a v triede D maximálne 12,-  13 €. 
 

Príloha č. 6 - tabuľka 

– stĺpec 3: upraviť v zmysle článku 7 a Výšku vkladov na letné turnaje nasledovne: 

A= 15 €  17 €, trieda B = 12 €  13 €, trieda C = 10 €  11€, trieda D = 8 €  9 € 

– stĺpec 7/  D + C: 3 nové lopty pre úvodné zápasy podľa počtu dvorcov uvedených v 

TL pre turnaj (muži a dorastenci pre každého účastníka) a ďalej na finále dvojhry 

 

KLASIFIKAČNÝ PORIADOK 

Článok 17 

Doplniť:  
Súťaže útechy sa nezapočítavajú do klasifikácie s výnimkou turnajov triedy D, kde 
má hráč možnosť absolvovať jedno kolo útechy (čl. 42 SP), pričom výhra sa 
započítava do klasifikácie v polovičnej výške prvého bodovaného kola hlavnej 
súťaže (zaokrúhlené smerom hore).  
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Článok 24 

Doplniť:  
V prípade, že v súťažiach družstiev hráčovi nenastúpi súper vo dvojhre, prípadne 
štvorhre, započítajú sa mu do klasifikácie body v polovičnej hodnote z bodov 
uvedených v tabuľke 5 (zaokrúhlené na celé číslo smerom hore). Hráč nemá nárok 
na žiadne body ak družstvo vyhralo kontumačne z dôvodu nenastúpenia 
súperovho družstva. 
 

Tabuľka 2 - Zaradenie turnajov jednotlivcov 

Pridať do tabuľky samostatný stĺpec pre mladšie  žiactvo (U12) a doplniť:  
trieda 4 = TEJT 2, trieda 5 = TEJT 1 

Zrušiť 1.vetu pod tabuľkou:  
Všetky turnaje TEJT do 12 rokov sa klasifikujú podľa Tabuľky č.1 ako trieda 4. 

 
REGISTRAČNÝ PORIADOK 

Článok 34 

Doplniť:  

- vystavenie potvrdenia o registrácii (cudzinci)   50,- € /rok 

 

DISCIPLINÁRNY PORIADOK 

Článok 36 

Doplniť:  

7. Zlý výkon vrchného rozhodcu (neregulárne žrebovanie, resp. chybné 
posuny po vyžrebovaní, akceptácia nezodpovedajúca skutočnosti, neúplné 
podklady z turnaja) 

Výška trestu: - Priebežne - zverejnenie chyby v karte rozhodcu 

- Opakovane - zákaz výkonu funkcie na 3 mesiace, 
absolvovať nové testovanie, prípadne individuálne preškolenie 

 

PREDPIS PRE SÚŤAŽE DETÍ 

Článok 8 

Doplniť:  
Zápasy detí do 10 rokov sa hrajú na jeden set, za stavu 6:6 sa hrá rozhodujúca hra 
(tajbrejk do 7). Usporiadateľ môže rozhodnúť aj o skrátenom sete v závislosti od 
počasia a počtu účastníkov. 
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PREDPIS PRE SÚŤAŽE SENIOROV 

Článok 27 

Doplniť:  

 VÍ FI SF 8 16 32 64 128 KVí 

I. 120 80 55 40 27 19 12 8 5 
 

KÓDEX SPRÁVANIA,  

bod 3.2. Skrečovanie zápasu 
doplniť do odrážok 
Hráč, ktorého skrečovali bude diskvalifikovaný vo všetkých ostatných disciplínach 
alebo v ďalších zápasoch. Výnimkou sú prípady, ak hráča skrečovali za: 
- nedobrovoľné opustenie dvorca vynútené inou zúčastnenou osobou  
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doplňujúce informácie: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VV STZ dňa 19.10.2018 prerokoval návrh trénerskej Rady a zrušil klasifikáciu 
národných turnajov CZE do slovenského rebríčka s platnosťou od sezóny 2019. 


