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SPRAVODAJ   SsTZ  č. 1 / 2009 
 
1/ Súťaž družstiev pre rok 2009 

- prihlášky do súťaží družstiev (aj seniorov a detí do 9 rokov) zaslať do 15. 2. 2009 
- súpisky  družstiev (aj seniorov a detí do 9 rokov) zaslať do 31. 3. 2009.     

Súťaž družstiev bude zverejnená na webovej stránke STZ v sekcii eTenis. TK, ktoré majú 
možnosť si zostaviť súpisku v programe eTenis, urobia tak do 31.3.2009. Všetci hráči 
uvedení na súpiske, musia mať v čase spracovania súpisky a pri každom nastúpení 
v stretnutiach, platnú registráciu. Po tomto termíne sekretárka SsTZ  zašle klubom 
potvrdené súpisky. Kluby, ktoré nemajú prístup na spracovanie súpisiek počítačom, vypíšu 
tlačivo „Súpiska“ a pošlú ho do 31.3.2009 na sekretariát SsTZ. Súpisky detí do 9 rokov sa 
vypisujú ručne. 
Klub musí mať: - platnú klubovú registráciu na rok 2009 
                         - uhradené pokuty za predchádzajúci rok voči STZ a SsTZ 
                         - podať včas prihlášku a uhradiť vypísaný vklad 
Vklady za družstvá sú pre kategóriu žiactva a dorastu 16,60,-€ , muži 23,24,- €. Tento vklad 
musí byť uhradený do žrebovania družstiev (č.ú.: 0050195205/0900). Vo všetkých 
súťažiach sa budú hrať stretnutia na 7 zápasov (5 dvojhier a 2 štvorhry), okrem seniorov 
a detí do 9 rokov. Podrobnosti budú uverejnené v Rozpise súťaže družstiev. Všetci hráči 
uvedení na súpiske (aj seniori), musia mať platnú registráciu príp. schválené hosťovanie do 
príslušného klubu. Termín hosťovania je od 15. januára do konca februára. 
Kapitán družstva, ako aj jeho náhradník musia mať min. IV. triedu rozhodcu. 
Družstvá, ktoré majú nárok v roku 2009 štartovať v súťaži nájdete na internete stránka 
SsTZ /konečné výsledky družstiev 2008/. Prihlášku do súťaže družstiev nájdete na 
internete. 
Upozorňujeme na zmenu ŠTP: SP Článok 103: ...V jednom stretnutí na M SR mládeže 
môžu za družstvo nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči. Počet zápasov a hosťujúcich 
hráčov v stretnutí v ostatných súťažiach môže byť odlišný, a určí ich riadiaci orgán v rozpise 
súťaže. 
VV SsTZ prijalo uznesenie: V mládežníckych kategóriách I.triedy /dorast, staršie 
a mladšie žiactvo/ platí čl. 103 SP. To znamená, že v jednom stretnutí  
I. triedy mládeže môžu za družstvo nastúpiť len dvaja hosťujúci hráči. V II. a III. triede 
zostáva v platnosti neobmedzený počet hosťujúcich hráčov. 
 
 
2/  DK SsTZ  upozorňuje: 
TK, ktoré ešte nezaplatili pokuty uverejnené v Správe DK SsTZ zo dňa 11.7.2008 
(uverejnené na internetovej stránke v sekcii Stredoslovenský zväz), aby ich uhradili do 
10.2.2009, inak ich prihlášky do súťaže družstiev na rok 2009 nebudú akceptované 
(Tlačiarik B. Bystrica, Ideál Bojnice, TK Vrútky, TK Banská Bystrica, TK Žilina,  Slávia 
ŽU Žilina) č.ú.: 0050195205/0900, Slovenská sporiteľňa B. Bystrica. 
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3/  Konferencia SsTZ 
Konferencia SsTZ sa uskutoční dňa 28.2. 2009  (sobota). Návrh nových Stanov SsTZ  je 
zverejnený na internete (stránka Stredoslovenský tenisový zväz). Pripomienky k stanovám 
zasielajte na sekretariát SsTZ do 15.2.2009. Program, miesto a čas zahájenia bude 
upresnený v pozvánke, ktorá bude včas zaslaná na TK. Súčasťou Konferencie bude 
žrebovanie /platí reciprocita/ súťaží  družstiev.  
 
 
4/  SsTZ v roku 2009 pripravuje:  
- kurz rozhodcov IV. triedy (kapitánov družstiev)      4.4.2009  
- kurz rozhodcov III. triedy       apríl  / prihlášky do 14.3.2009/ 
- seminár rozhodcov licencie A,B,C   28.3.2009    
- kurz trénerov III. triedy                                               september (október) 
- seminár trénerov III. triedy    september (október) 
Prihlášky zasielať na sekretariát SsTZ /tenis@sportbb.sk/. Kurzy a semináre sa uskutočnia 
len ak bude dostatočný záujem. 
 
5/ Oznam: 
- oficiálna lopta pre rok 2009 pre všetky súťaže družstiev a turnaje jednotlivcov je výhradne 
lopta TRETORN, 
- úprava športovo-technických predpisov STZ z Rady STZ 22.11.2008 platných od 
1.12.2008. (nájdete na www.stz.sk v sekcii Stanovy a predpisy STZ), 
 
 
 
 
 
 
Ladislav Longauer       Dagmar Regendová 
  predseda SsTZ          sekretárka SsTZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici dňa 21.1.2009 
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