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Termínová listina 2019
do 15.10.2018 je termín na podanie žiadosti o usporiadanie turnajov na rok 2019.
1/turnaje detí, mladšieho, staršieho žiactva, dorastu a dospelých cez klubový
systém eTenis. Viac info manuál na spracovanie prihlášok do TL.
Turnaje detí možno prihlásiť v dvoch triedach "Turnaje detí do 10 rokov" a "Turnaje detí do
8 rokov". Nebudú schválené žiadosti, ktoré sú podmienené iným výberom pri spracovaní
akceptácie, než stanovuje predpis pre súťaž detí.
2/ turnaje seniorov a plážového tenisu sa NEspracovávajú cez systém eTenis, t. j. treba
ich zaslať na predpísanom tlačive (seniori, plážový tenis) na mail: zdena.suhajova@stz.sk
alebo na adresu STZ, športovo-technický úsek, Príkopova 6, 83106 Bratislava, fax: 02/49 209
879.
V žiadosti do kolónky poznámka, uveďte aj alternatívne termíny prihlasovaného turnaja,
príp. aj neakceptovanie preradenia turnaja do nižšej triedy. V zmysle platných ŠTP sú všetci
usporiadatelia turnajov povinní nielen prijímať prihlášky hráčov cez systém eTenis, ale aj
spracovať výsledky v systéme eTenis.
Upozorňujeme, že v rámci letných turnajov mládeže (mladšie žiactvo, staršie žiactvo a
dorast) je termínom priradená aj regionálna príslušnosť, t.j. záujemca o usporiadanie
turnaja sa môže hlásiť len na termíny svojho regiónu.
SsTZ pri prideľovaní turnajov do TL 2019 bude postupovať aj podľa princípov SsTZ
schválených na Konferencii 2015. / viď.príloha/
Predbežná TL na rok 2019 je uverejnená na www.stz.sk.
Usporiadatelia pozor na zmenu prezentácie, v sezóne 2019 všetky turnaje
mládeže (A, B, C, D ) začínajú prezentáciou CHLAPCOV
Oficiálna TL na sezónu 2019 bude zverejnená 15.11.2018. Za turnaje zverejnené
v oficiálnej termínovej listine (okrem detí a seniorov) uhradia usporiadatelia
v zmysle súťažného poriadku čl.15 poplatky vo výške A = 50 €,
B = 30 €, C = 20 €, D = 10 €.
Termín na úhradu poplatkov je do 25.11. 2018.
Po tomto termíne budú turnaje, za ktoré poplatok nebude uhradený zrušené
alebo nahradené inými usporiadateľmi. ( poplatky sa netýkajú turnajov detí
a seniorských turnajov )
STZ vyhlasuje konkurz na organizovanie majstrovstiev Slovenska jednotlivcov mládeže na rok
2019. Prihlášky na MSR jednotlivcov treba spracovať cez klubový systém eTenis do
15.10.2018. Podrobné informácie sú uverejnené na www.stz.sk - termínová listina
STZ vyhlasuje konkurz na organizovanie halových a letných majstrovstiev Slovenska
jednotlivcov seniorov (35+ - 85+ ) na rok 2019. Prihlášky na MSR jednotlivcov treba
spracovať cez klubový systém eTenis do 15.10.2018. Podrobné informácie sú uverejnené na
www.stz.sk - termínová listina
Upozorňujeme všetkých usporiadateľov oficiálnych turnajov STZ, že podujatia, ktoré im budú
pridelené, sú povinní hrať výlučne so schválenou loptou značky
DUNLOP s LOGOM STZ, t.j. na výber majú z týchto možností:
- Dunlop Fort Clay Court s logom STZ
- Dunlop Fort All Court TS s logom STZ
- Dunlop Tour Performance s logom alebo bez loga STZ
Iné typy lôpt Dunlop ( bez loga STZ ) nie sú schválenými loptami.
Pre turnaje detí sú schválené nasledovné mäkké lopty: Dunlop Stage 1 ( zelená ), Dunlop
Stage 2 ( oranžová ) a Dunlop Stage 3 ( červená ).

Kolektívna registrácia
obnova kolektívnej registrácie pre rok 2019 je od 1. – 31. októbra 2018. Pri obnove
KR, registrované kluby opätovne vyplňujú tlačivo „Prihláška ku KR“ iba v prípade zásadnej
zmeny v údajoch /názov klubu, štatutárny orgán, kontaktná osoba, zmena účtov.../ Takáto
zmena musí byť nahlásená na STZ bezprostredne po schválení. Zmena štatutárneho orgánu
musí byť doložená kópiou zápisnice a prezenčnou listinou. Zmena názvu klubu musí byť
dokladovaná stanovami potvrdenými MV SR, príp. výpisom z obchodného registra. Tlačivo na
obnovu kolektívnej registrácie nájdete na www.stz.sk ,v sekcii – tlačivá. Prihlášku a kópiu
dokladu o uhradení poplatku zaslať na STZ, športovo-technický úsek, Príkopova 6, 831
03 Bratislava. Poplatok za kolektívnu registráciu je v príslušnom tenisovom roku 5 € ak je
uhradený v predpísanom termíne. Po tomto termíne (po 31.10.) sa zvyšuje poplatok na 20 €.
TK,TO, ktoré nebudú mať obnovenú kolektívnu registráciu v tomto termíne, STZ nepridelí na
sezónu 2019 nijaký turnaj.

Oznamy SsTZ







Pripomienky a podnety k úpravám Športovo - technických predpisov treba zaslať na
STZ do 5.9.2018 na adresu mail: janka.siebenstichova@stz.sk
od 15. októbra do 5. novembra - Prestupový termín, poplatok 35 €
(deti do 10 rokov 17 € )
od 15. januára do konca februára - Hosťovanie , poplatok 20 €
( deti do 10 rokov 10 € )
TK,TO ktorým boli DK SsTZ udelené poriadkové pokuty (uverejnené na internete,
v sekcii – SsTZ) v súťažiach družstiev 2018 na základe porušenia pravidiel, ich musia
uhradiť do 15.10.2018. (úhrada v stanovenom termíne podmieňuje pridelenie
turnaja v sezóne 2019).
15. – 17.9. 2018 sa uskutočnia letné majstrovstvá SsTZ jednotlivcov v kat. detí do
10 rokov, usporiadateľ ŠK Pepas Slovenská Ľupča. Prihlásiť sa treba cez eTenis

Schválené Vv SsTZ 24.8.2018

