Slovenský tenisový zväz potvrdzuje a oznamuje, že jedinou (exkluzívnou) oficiálnou loptou
pre všetky podujatia STZ na Slovensku (okrem niektorých medzinárodných podujatí ) v
sezóne 2023 sú výhradne lopty značky DUNLOP.
Usporiadatelia tenisových podujatí vo všetkých vekových kategóriách, t. j. deti do 8 rokov ,
do 10 rokov, mladšie žiactvo, staršie žiactvo, mladší dorast, starší dorast, ženy, muži , seniori
a plážoví tenisti, sú povinní hrať len s nižšie uvedenými typmi lôpt zn. DUNLOP.
Výber konkrétneho typu schválenej lopty zn. DUNLOP ponecháva STZ na
usporiadateľoch turnajov, ktorí sú povinní uviesť typ lopty v rozpise pre turnaj.
Zmluvne garantované ceny schválených lôpt DUNLOP pre TK/TO od 1.10.2022 do
31.12.2022 sú nasledovné (ceny za 1 ks vrátane DPH):
*) Dunlop Fort Clay Court
*) Dunlop Fort All Court Tournament Select
*) Dunlop Tour Performance

1.83 €
1.59 €
1.41 €

*) Dunlop Stage 1 (mäkká lopta – o 25% pomalšia; pre 8 - 10 ročné deti - zelená)
*) Dunlop Stage 2 (mäkká lopta – o 50 % pomalšia; pre 6 - 8 ročné deti - oranžová)
**) Dunlop Stage 3 (mäkká lopta – o 75% pomalšia; pre 5 - 7 ročné deti - červená)

1.44 €
1.44 €
1.48 €

*) Ceny sú uvedené za 1ks (vrátane DPH 20 %) a sú platné pri odbere kartónového množstva
(72 ks lôpt).
**) Ceny sú uvedené za 1ks (vrátane DPH 20 %) a sú platné pri odbere 12 ks lôpt.
Kontaktná adresa na dodávateľa:
e-mail: info@dscsport.cz alebo libor.nabelek@dscsport.cz
Tel.: +420 603272015 (CZ) alebo +421 950317533 (SK) – p. Libor Nábělek
Tel : +420 603546453 – p. Roman Konečný
adresa: DSC sport s.r.o., Hvozdenská ul. 267 , Zlín- Lužkovice 76311 , Česká republika
Každá objednávka musí obsahovať:
a) názov a registračné číslo tenisového klubu a jeho adresu,
b) presnú špecifikáciu a počet objednávaných lôpt,
c) presnú dodaciu adresu,
d) označenie osoby zodpovednej za vybavenie objednávky, prípadne ďalšie údaje o spojení
ako telefón alebo e-mail
Ceny a dodacie podmienky
a) Ceny schválených lôpt (s logom STZ) sú platné od 1.10. 2022 do 30.12. 2022 v
uvedených množstvách pri odbere zo skladu:
DSC sport s.r.o., Hvozdenská ul. 267 , Zlín- Lužkovice 76311 , Česká republika (dodanie
prostredníctvom kuriérskej služby, prípadne osobný odber)
a) Cena dopravy je 7,20 EUR s DPH za balík do 30 kg (1 - 4 kartóny lôpt)
b) Dobierkový poplatok je 1,94 € s DPH

c) Termín dodávky do 72 hodín pracovného dňa po objednávke doručenej do 11.00 hod.
pracovného dňa.
V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na kompetentnú osobu na STZ ( Ľubomír
Páleník - 0903 464 482) alebo na DSC sport s.r.o. ( Libor Nábělek ).
***
Schválené typy lôpt Dunlop s logom STZ na majstrovské a medzinárodné podujatia STZ
a RTZ a všetky turnaje detí v tenisovej sezóne 2023
Slovenský tenisový zväz oznamuje TK/ TO a hráčom , že v tenisovej sezóne 2023 sa budú
hrať všetky majstrovské a medzinárodné podujatia mládeže, dospelých, seniorov ako aj
všetky turnaje detí, organizované STZ, príslušnými regionálnymi tenisovými zväzmi a
TK/TO, uvedenými v oficiálnej termínovej listine STZ, s nasledovnými schválenými typmi
lôpt DUNLOP:
A. Lopta „Dunlop Fort All Court Tournament Select "
1. Halové a letné majstrovstvá SR jednotlivcov a družstiev
2. Halové a letné majstrovstvá regionálnych tenisových zväzov jednotlivcov
3. Halové a letné majstrovstvá SR seniorov jednotlivcov a družstiev
4. Medzinárodné turnaje Tennis Europe do 12, 14 a 16 rokov
5. Medzinárodné turnaje ITF do 18 rokov
6. Extraliga, I.a II. liga mužov a žien
B. Lopta „Dunlop Stage 1“ (zelená)
1. Všetky turnaje detí do 10 rokov
C. Lopta „Dunlop Stage 2“ (oranžová)
1. Všetky turnaje detí do 8 rokov
2. Všetky turnaje v plážovom tenise
Na všetkých ostatných podujatiach, ktoré sú uvedené v oficiálnej termínovej listine STZ
na rok 2023 (profesionálne turnaje ITF mužov a žien, turnaje seniorov zaradené v
termínovej listine ITF /TE, regionálne súťaže jednotlivcov a družstiev, turnaje A – D
všetkých vekových kategórií) si môže určiť príslušný riadiaci orgán alebo usporiadateľ
ktorúkoľvek zo schválených typov lôpt DUNLOP t. j. Dunlop Fort Clay Court , Dunlop
Fort All Court Tournament Select alebo Dunlop Tour Performance .

Konkrétny typ lopty je usporiadateľ povinný uviesť v rozpise súťaže.

