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I. a II. LIGA 2019 – rozpis súťaže
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadenie súťaže: súťaž riadi STZ
2. Usporiadateľ súťaže: usporiadateľom jednotlivých stretnutí sú tenisové kluby, uvedené na
prvom mieste vyžrebovania súťaže.
3. Časový rozvrh súťaže: súťaž sa hrá od 27. 4. do 15. 6. 2019
4. Miesto súťaže: stretnutia sa hrajú na dvorcoch usporiadajúcich klubov, prípadne na dvorcoch
nimi určených. Usporiadajúci klub je povinný skontrolovať miesto konania zverejnené v systéme
eTenis pri konkrétnom stretnutí a v prípade zmeny informovať STZ.
5. Účastníci súťaže: V II. lige mužov platí reciprocita. Žrebovanie dňa 19. 3. 2019 o 10.00 hod.
na STZ.
I. liga muži
TK Kúpele Piešťany (A)
TK Jednotka Bratislava
TK Nová Dubnica
TC Empire Trnava (B)
TK Spoje Bratislava (A)
TK Žilina (A)
TK Pro Set Bratislava (A)
Lieskovský tenisový klub - LTC

I. liga ženy
TK Žilina (A)
TC Empire Trnava (B)
Lieskovský tenisový klub - LTC
TK Kúpele Piešťany (B)
MBTK Dunajská Streda
ŠK Pepas Slovenská Ľupča
TK Jednotka Bratislava
TK Nová generácia NMnV

II. liga muži – západ
2. ŠK TC Dúbravka (A)
3. TC Draci Matúškovo (B)
6. TK EES Želiezovce
TK Tlmače (A)
TK Love 4 tennis BA (B)
ŠK Blava 1928 J. Bohunice

II. liga ženy - A
AŠK Skalica
TK Pro Set Bratislava
TK Šaľa
TK 77 Skalica
Tennis club Veľké Kostoľany
ŠK Blava 1928 J. Bohunice
TK ŠTK Šamorín
Tenis-Bedminton klub D. Lužná

II. liga muži – východ
1. Tenis Komplex Košice
4. Tenisová akadémia Prešov (B)
6. TC Slávia UPJŠ Košice
TC 92 Levoča (A)
TK ZZO Čadca (A)
TKM Betliar

II. liga ženy - B
Tenis Club Nové Zámky
TK Žilina (B)
TK Ladomerská Vieska
TK Zlaté Moravce
TC Baseline B. Bystrica
MŠK Poprad – Tatry
TO SAAG Šahy
TK HSC Piešťany dr. odstúpilo

6. Termíny stretnutí:
Pre 7 a 8 družstiev (II. liga ženy, I. liga):
1. kolo – 27. 4. (4-8, 5-3, 6-2, 7-1)
2. kolo – 4. 5. (8-7, 1-6, 2-5, 3-4)
3. kolo – 8. 5. (3-8, 4-2, 5-1, 6-7)
4. kolo – 25. 5. (8-6, 7-5, 1-4, 2-3)
5. kolo – 1. 6. (2-8, 3-1, 4-7, 5-6)
6. kolo – 8. 6. (8-5, 6-4, 7-3, 1-2)
7. kolo – 15. 6. (1-8, 2-7, 3-6, 4-5)

Pre 6 družstiev (II. liga muži):
1. kolo – 27. 4. (6-3, 2-4, 1-5)
2. kolo – 4. 5. (5-6, 4-1, 3-2)
3. kolo – 8. 5. (6-2, 1-3, 5-4)
4. kolo – 25. 5. (4-6, 3-5, 2-1)
5. kolo – 1. 6. (6-1, 5-2, 4-3)
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Stretnutie sa musí uskutočniť v termíne stanovenom rozpisom a zverejnenom v systéme eTenis.
Všetky stretnutia je možné po vzájomnej dohode oboch TK/TO a odsúhlasení STZ predohrať, ak
bola zmena nahlásená najneskôr 7 dní pred plánovaným termínom príslušného kola. Kapitáni
oboch družstiev sú povinní písomne (e-mailom) oznámiť súhlasné stanovisko s predohraním
stretnutia a požiadať tým STZ o schválenie dohodnutého termínu. STZ oznámi schválenie termínu
predohrávky zverejnením v systéme eTenis.
V zdôvodnených mimoriadnych prípadoch je možné požiadať o odohranie stretnutia po
stanovenom termíne (napr. nespôsobilé dvorce na začiatku sezóny, mimoriadna akcia STZ na
dvorcoch domáceho družstva). Žiadosť o zmenu termínu je usporiadajúci klub povinný doručiť na
STZ písomne najneskôr 7 dní pred plánovaným termínom príslušného kola. V prípade pozitívneho
stanoviska k žiadosti a ak si družstvá spoločne nedohodnú náhradný termín, STZ určí termín, ktorý
sú účastníci povinní rešpektovať. Termín stretnutia zverejnený v systéme eTenis je záväzný.
7. Náhradný termín: 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.
Maximálna čakacia doba na zmenu počasia je 2 hodiny, pričom o spôsobilosti dvorcov rozhoduje
kapitán domáceho družstva. Kapitán domáceho družstva je oprávnený čakaciu dobu predĺžiť, iba ak
je reálne v deň stretnutia dohrať stretnutie v pôvodných podmienkach. Pokiaľ domáci klub nemá
k dispozícii halu a stretnutie sa kvôli nepriazni počasia neuskutoční alebo nedohrá, náhradným
termínom je nasledujúci deň alebo iný deň do začiatku nasledujúceho kola, na ktorom sa dohodnú
kapitáni družstiev. Ak nedôjde k dohode kapitánov, zostáva v platnosti, že náhradný termín je
nasledujúci deň. Záznam o dohode musí byť uvedený v zápise prerušeného (resp. nedohraného)
stretnutia. Ak sa pre nepriaznivé počasie ani v takto dohodnutom termíne stretnutie nemôže
uskutočniť, určí náhradný termín STZ zverejnením v systéme eTenis. Tento termín sú družstvá
povinné rešpektovať.
8. Hospodárske smernice: všetky stretnutia sú usporiadané v réžii tenisových klubov. Ak
nedôjde k inej dohode, tak hradí:
a) usporiadajúci klub všetky výdavky spojené s usporiadaním stretnutia, vrátane lôpt a výdavky
svojho družstva pri stretnutí,
b) hosťujúci klub všetky výdavky svojho družstva spojené so stretnutím, t. j. cestovné, stravné
a ubytovanie.
9. Lopty: DUNLOP Fort All Court TS s logom STZ, na každý zápas dvojhry, štvorhry tri
nové lopty. Ak usporiadajúci klub nezabezpečí predpísané lopty, hosťujúce družstvo môže
odmietnuť nastúpiť na zápasy a stretnutie sa ukončí kontumačnou prehrou domáceho družstva.
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
1. Predpis: hrá sa podľa SPT, platných pravidiel tenisu a tohto rozpisu:
a) Uplatňuje sa pravidlo No-Let. Zápasy v stretnutí sa hrajú na dva vyhrané sety, v každom sete
za stavu 6:6 tzv. rozhodujúca hra (tajbrejk do 7 bodov). Vo štvorhre sa hrá systémom bez výhod
(No-Ad) a prípadný tretí rozhodujúci set ako supertajbrejk do 10 bodov. Vo dvojhre sa supertajbrek
môže aplikovať iba za rozhodnutého stavu, po dohode oboch kapitánov.
b) Dvorec musí spĺňať podmienky súťažného poriadku článok 22, 23 a 78. Domáce družstvo
zabezpečí na stretnutie regulárne dvorce (v súťaži mužov minimálne 3, v súťaži žien minimálne 2)
a sociálne zariadenie (šatňa, toaleta, sprcha).
2. Štartujúci: štartujú družstvá podľa rozpisu súťaže. Za družstvo môžu nastúpiť iba hráči
uvedení na súpiske, ktorí v čase stretnutia majú platnú registráciu a sú registrovaní v danom klube,
resp. majú schválené hosťovanie do tohto klubu. V rámci jedného stretnutia môžu za družstvo
nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči.
3. Podmienky štartu: klub musí mať kolektívnu registráciu na rok 2019. Družstvo štartuje na
súpisku vyhotovenú klubom a potvrdenú STZ, t. j. súpisku zverejnenú v systéme eTenis.
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4. Lehota na predloženie súpisiek: do 31. 3. 2019 prostredníctvom systému eTenis. Súpisku
spracovanú systémom eTenis netreba posielať poštou. Na súpiske musia byť uvedení hráči
s platnou registráciou (v súťaži mužov minimálne 5 hráčov, v súťaži žien minimálne 4 hráčky,
najviac 12 hráčov/hráčok), kapitán, prípadne jeho náhradník. Žiadny zahraničný hráč nemôže byť
dopísaný na súpisku družstva po odohraní I. kola súťaže. Aktuálna súpiska zverejnená a vytlačená
z informačného systému eTenis, resp. predložená v elektronickej podobe, je považovaná za
oficiálny dokument pre štart družstva v stretnutí.
5. Systém súťaže: hrá sa jednokolovo, systémom každý s každým, na miestach podľa
vyžrebovania. Jednotlivé stretnutia v súťažiach mužov pozostávajú zo siedmich zápasov (5 dvojhier
a 2 štvorhry) a v súťažiach žien zo šiestich zápasov (4 dvojhry a 2 štvorhry).
6. Začiatky stretnutí: stretnutia sú jednodňové so začiatkom o 9.00 hodine, hrá sa bez
poludňajšej prestávky. Začiatky stretnutí môžu byť podľa potreby posunuté po vzájomnej dohode
kapitánov družstiev, pričom kapitáni oboch družstiev sú povinní najneskôr 24 hodín vopred
písomne (mailom) oznámiť súhlasné stanovisko s dohodnutým začiatkom stretnutia na STZ, ktoré
schválenú zmenu zverejní v systéme eTenis.
7. Postup a zostup: víťazné družstvá mužov a žien z I. ligy postupujú do extraligy. Víťazné
družstvá v oboch skupinách mužov i žien z II. ligy postupujú do I. ligy. Z I. ligy mužov aj žien
zostupujú do II. ligy posledné dve družstvá. Počet zostupujúcich z II. ligy mužov závisí od počtu
zostupujúcich družstiev z I. ligy do príslušnej skupiny II. ligy (zostupovať môžu 1-3 družstvá).
8. Námietky: kluby ich môžu podávať v súlade s príslušnými ustanoveniami SPT.
9. Zápis o stretnutí:
a) Vyhotoví sa v dvoch exemplároch
b) 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, ako aj menovité
poradie všetkých účastníkov na fotografiách vyhotovených v zmysle bodu 9/d.
Kapitán hostí svojím vyjadrením v zápise potvrdí resp. doplní správnosť uvedených údajov.
c) Do zápisu stretnutia sa zapíšu hráči, len ak boli nahlásené zostavy (podľa čl. 108 SP sa zostavy
hlásia len v prípade, že poveternostné podmienky nebránia začatiu stretnutia).
d) Domáce družstvo je povinné najneskôr do 24 hodín po ukončení, resp. prerušení stretnutia
spracovať zápis cez systém eTenis. Povinnou súčasťou zápisu musí byť aj spoločná fotografia
oboch tímov (vrátane kapitánov) s jasne rozoznateľnými tvárami a pozadím dvorca, na ktorom sa
stretnutie odohralo (treba ju nahrať do kolónky Foto domáci). V prípade, že na 4-hru nastúpili hráči,
ktorí neboli na spoločnom nástupe družstiev, musí sa vyhotoviť aj spoločná fotografia všetkých
hráčov, ktorí nastúpili na 4-hru a treba ju nahrať do kolónky Foto hostia. Nesplnenie tejto
povinnosti môže mať za následok udelenie sankcií v zmysle SP (skrečovanie hráča, resp.
kontumačná prehra oboch družstiev).
e) Domáce družstvo nemusí originál zápisu a fotodokumentáciu zasielať riadiacemu orgánu
poštou, ale je povinné ho archivovať (minimálne do ukončenia aktuálnej sezóny) a na vyžiadanie
riadiaceho orgánu dodatočne doložiť.
10. Rozhodcovia: Funkciu rozhodcu v stretnutiach I. a II. ligy vykonávajú kapitáni družstiev.
11. Nástup družstiev: pred začiatkom stretnutia zabezpečia kapitáni družstiev spoločný nástup a
fotodokumentáciu z nástupu družstiev.
12. Kapitáni družstiev: musia mať platnú rozhodcovskú licenciu alebo minimálne platné
oprávnenie STZ na výkon funkcie kapitána. V rámci jedného stretnutia nemôže byť rovnaký
kapitán pre obe družstvá a tiež žiadny hráč jedného družstva nemôže súčasne robiť kapitána
súperovmu družstvu.
13. Poriadkové pokuty: sa udeľujú v súlade s jednotlivými ustanoveniami SPT, osobitne:
 664,- € odstúpenie družstva zo súťaže po 9. 3.
 332,- € za nenastúpenie družstva na stretnutie
 330 - € nedodržanie oficiálnej lopty na stretnutí
 166,- € za nenastúpenie družstva na dohrávku rozohraného stretnutia
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166 € za uvádzanie nepravdivých údajov v podkladoch o stretnutí (opakovane = dvojnásobok a
v budúcom roku vylúčenie družstva zo súťaže a preradenie o 2 stupne nižšie)
 150 € nezabezpečenie troch (v súťaži žien dvoch) regulárnych dvorcov s funkčným sociálnym
zariadením
 34,- € za každé voľné miesto v zostave stretnutia (chýbajúci hráč)
 17,- € za nepredloženie súpisky na stretnutí
 17,- € ak funkciu kapitána prevezme náhradník, ktorý nie je na súpiske, resp. nemá oprávnenie
vykonávať túto funkciu; ak kapitán nie je vôbec prítomný na stretnutí; ak v rámci stretnutia bol
rovnaký kapitán pre obe družstvá (pokuta pre obe družstvá); ak hráč jedného družstva robil
súčasne kapitána súperovmu družstvu (pokuta pre súperovo družstvo)
 17,- € za neskoro alebo neúplne spracovanú súpisku (B/4)
 17,- € za neskoro zaslané, resp. neúplné podklady o stretnutí (B/9)
 15,- € neoprávnený štart hráča
 7,- € ak kapitán nemá v čase stretnutia platnú rozhodcovskú licenciu, resp. platné oprávnenie
STZ na výkon tejto funkcie
14. Propagácia: usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť propagáciu stretnutí
15. Záverečné ustanovenia: všetky informácie (rozpis, súpisky, kontakty, výsledky, schválené
zmeny) budú priebežne uverejňované na internetovej stránke STZ www.stz.sk.
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