S p r a v o d a j č. 2 / 2022
Obsah:
 TL 2023
 kolektívna registrácia
 oznamy SsTZ

Adresa: Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica, tel: 048/4142307, e-mail: stredotenis@stz.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. číslo účtu: SK63 0900 0000 0000 5019 5205

Termínová listina 2023
do 15.10.2022 je termín na podanie žiadosti o usporiadanie turnajov na rok 2023.
Predbežná TL na rok 2023 je uverejnená na www.stz.sk.
Halová sezóna: 26.11.2022 - 31.3.2023
Letná sezóna: 16.4. – 30.9.2023
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 sa Nespracovávajú cez systém eTenis, t. j. treba ich zaslať na
predpísanom tlačive seniori, na mail: zdena.suhajova@stz.sk alebo na adresu STZ, športovotechnický úsek, Príkopova 6, 83106 Bratislava, fax: 02/49 209 879.
3/ turnaje plážového tenisu sa budú do TL 2023 prihlasovať až v marci 2023
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.
Usporiadatelia pozor na zmenu prezentácie, v sezóne 2023 všetky turnaje
mládeže (A, B, C, D ) začínajú prezentáciou CHLAPCOV
Oficiálna TL na sezónu 2023 bude zverejnená do 15.11.2022 na internetovej
stránke STZ a systéme eTenis. Odporúčame usporiadateľom po zverejnení TL
skontrolovať a do konca novembra odkonzultovať svoje turnaje, pretože
dodatočne už nebude možné vykonávať úpravy.
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 22.11. 2022.
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
2023. Prihlášky na MSR jednotlivcov treba spracovať cez klubový systém eTenis do
15.10.2022. 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 2023. Prihlášky na MSR jednotlivcov treba
spracovať cez klubový systém eTenis do 15.10.2022. 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
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 2023 je od 1. – 31. októbra 2022.
V súvislosti so Zákonom o športe č. 440/2015 Z.z. a zmene registračného poriadku STZ je
potrebné, aby všetci oficiálni zástupcovia klubu uvedení v KR (štatutár, kontaktná osoba,
kontrolór) boli v STZ registrovaní ako funkcionári. Z tohto dôvodu je potrebné, aby
zástupcovia klubu zaslali na STZ:
- vyplnený formulár (opätovne doručte iba v prípade zásadnej zmeny v údajoch),
- registračný poplatok 5 € (na jednu sezónu),
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (nutné iba pri prvej registrácii).
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 2023 nijaký turnaj.

Oznamy SsTZ




Pripomienky a podnety k úpravám Športovo - technických predpisov treba zaslať na
STZ do 5.9.2022 na adresu mail: zdena.suhajova@stz.sk
od 15. októbra do 5. novembra - Prestupový termín, poplatok 35 €
(deti do 10 rokov 17 € )
od 15. januára do 20. februára - Hosťovanie , poplatok 20 €
( deti do 10 rokov 10 € )



10. – 12.9. 2022 sa budú konať letné majstrovstvá SsTZ jednotlivcov v kat. detí do
10 rokov, usporiadateľ TK Ružomberok. Prihlásiť sa treba cez eTenis



15.9.2022 sa uskutočnia finálové turnaje súťaže družstiev detí do 10 a do 8 rokov.
Usporiadateľom 10 ročných bude ŠK Pepas Slovenská Ľupča a 8 ročných TK Elán
Veľký Krtíš



Na jeseň SsTZ bude organizovať sústredenie talentovaných hráčov/čok zamerané na
kondičnú prípravu

Schválené Vv SsTZ dňa 23.8.2022

