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Predpis pre súťaže detí
I.
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Súťaže detí sú organizované pre deti do 10 rokov. Samostatne sa organizujú súťaže pre deti
do 8 rokov.

Článok 2
Pre súťaže detí platia všetky ustanovenia súťažného poriadku (ďalej len SP) pre súťaže
jednotlivcov i družstiev, pokiaľ nie je v predpise pre súťaže detí stanovené inak.

Článok 3
Súťaže v kategórii detí sa nebodujú a netvoria sa ani žiadne rebríčky.

Článok 4
Ak usporiadateľ súčasne organizuje turnaj detí do 10 rokov aj do 8 rokov, hráč môže
štartovať iba v jednom z nich.
Súťaží detí sa môžu zúčastniť iba registrované deti. Registrácia sa uskutočňuje formou
uvedenou v Registračnom poriadku. Registračný poplatok na 1 sezónu (t.j. do 30. 10.
príslušného roka) je 5,- EUR, pričom hráč môže požiadať o dlhšiu registráciu, ale iba do
roku, v ktorom dosiahne 10 rokov.

Článok 5
Riadiacim orgánom súťaží detí je STZ a regionálne tenisové zväzy.

II.
Súťaže jednotlivcov
Článok 6
Spôsob hry je uvedený v rozpise turnaja. V odôvodnených prípadoch (napr. malý počet
účastníkov) môže riaditeľstvo turnaja spôsob hry zmeniť. Vo všetkých prípadoch musí byť
zaručené, že každý účastník odohrá minimálne 2 zápasy.
V turnajoch detí môžu byť vypísané disciplíny dvojhra a štvorhra. Vypísanie štvorhry musí
byť uverejnené v rozpise turnaja i v termínovej listine.

Článok 7
Súťaže detí do 10 rokov sa uskutočňujú na dvorcoch so štandardnými rozmermi.
Súťaže detí do 8 rokov sa odporúča hrať na skrátených tenisových dvorcoch viď. príloha
(oranžový dvorec - Obr. 1 a červený dvorec - Obr. 2). Výška siete pri hre na oranžovom
dvorci je 80 – 91 cm (napr. hra bez singltyčiek). Výška siete pri hre na červenom dvorci je
75 – 85 cm.

2

Predpis pre súťaže detí

Článok 8
Zápasy detí do 10 rokov sa hrajú na jeden set, v prípade stavu 6:6 sa hrá rozhodujúca hra
(tajbrejk do 7). Usporiadateľ môže rozhodnúť aj o skrátenom sete v závislosti od
počasia a počtu účastníkov.
Zápasy detí do 8 rokov sa môžu hrať aj iným spôsobom (napr. supertajbrejk do 10). Táto
skutočnosť musí byť uvedená v rozpise turnaja.
Ak sa hrá v skupinách o konečnom poradí rozhodujú nasledovné ukazovatele, pričom platí,
že v prípade skrečovaného zápasu sa víťazovi započítajú hry a sety tak, ako keby od
okamihu skreču vyhral všetky zostávajúce hry:
1/ v prípade 2 hráčov s rovnakým počtom víťazstiev rozhoduje ich vzájomný zápas
2/ v prípade viacerých hráčov s rovnakým počtom víťazstiev rozhoduje tabuľka vzájomných
zápasov a poradie určujú nasledovné kritériá:
- rozdiel vyhraných a prehraných setov
- rozdiel vyhraných a prehraných hier
- ak rozdiel hier je rovnaký, ale počet vyhraných hier je rozdielny, rozhodne väčší pomer
podielu vyhraných a prehraných hier (napr.: 17:15=1.133 oproti 16:14=1.143, t.j. lepší
v skupine bude hráč s pomerom 16:14)
- ak sú všetky ukazovatele rovnaké o poradí rozhodne žreb

Článok 9
Hráč má právo na odpočinok v dĺžke minimálne 30 minút medzi jednotlivými zápasmi,
v ktorých štartuje. V súťažiach hraných na jeden set môže hráč v jednom hracom dni
odohrať maximálne 5 zápasov. Pri iných spôsoboch hry určuje maximálny počet zápasov
v jednom hracom dni usporiadateľ, po odsúhlasení riadiacim orgánom súťaže. Pri súťažiach
detí sa môže začiatok stretnutia nasadiť najneskôr o 20:00 hod.

Článok 10
Registrované deti sa prihlasujú na turnaj cez systém eTenis. Usporiadateľ turnaja je povinný
prijímať prihlášky cez systém eTenis. Deň pred začiatkom turnaja sa už hráč nemôže
prihlásiť cez systém eTenis. Turnajov detí sa môžu zúčastniť hráči prihlásení cez eTenis.
Hráči, ktorí sa neprihlásili cez systém eTenis sa môžu turnaja zúčastniť, iba ak sa pri
prezentácii nenaplní počet hráčov prihlásených cez eTenis uvádzaný v termínovej listine.
V takom prípade je usporiadateľ povinný prijať do súťaže aj neprihlásených registrovaných
hráčov. Výber takto prijatých hráčov je v kompetencii usporiadateľa, pričom ich musí
dodatočne v systéme eTenis, najneskôr pred žrebovaním, do turnaja prihlásiť.
Termíny na prihlásenie, prípadne odhlásenie hráčov z turnaja sú uvedené v Čl. 49, 50 a 53
SP.

Článok 11
Usporiadateľ turnaja detí môže prijať do súťaže maximálne taký počet hráčov, ktorý sa
rovná počtu hráčov uvedenom v termínovej listine. V prípade, že sa na turnaj prihlási väčší
počet hráčov ako uvádza termínová listina, prednosť majú hráči prihlásení v termíne a výber
sa uskutoční podľa nasledujúcich pravidiel:
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75 % žrebom z prihlásených hráčov, pričom prednostne sú žrebom zaradení hráči
z regiónu, v ktorom sa turnaj uskutočňuje
- 25 % voľné karty usporiadateľa
Zoznam akceptovaných účastníkov, vrátane náhradníkov, je usporiadateľ povinný zverejniť
v systéme eTenis 7 dní pred začiatkom turnaja. Ak sa prihlásený hráč nemôže turnaja
z rôznych dôvodov zúčastniť, je povinný sa odhlásiť v súlade s Čl. 53 SP. Ak sa hráč
nezúčastní turnaja bez odhlásenia, prípadne sa odhlási po termíne, bude sankcionovaný
v súlade s príslušnými ustanoveniami športovo-technických predpisov.
-

Článok 12
Ak je prihlásených málo hráčov môže usporiadateľ odohrať súťaž spojením chlapcov
a dievčat do jednej kategórie, v prípade, že súčet prihlásených nie je menší ako 5. Turnaj
detí, na ktorý nebude 7 dní pred začiatkom turnaja prihlásených aspoň 5 hráčov, sa zruší.
Zrušenie turnaja z dôvodu malého počtu prihlásených hráčov je usporiadateľ povinný
ohlásiť na STZ, ktorý turnaj označí v systéme eTenis ako zrušený.

Článok 13
Žrebovanie všetkých turnajov detí je verejné. Pri halových turnajoch možno stanoviť
žrebovanie vopred v zmysle čl. 56 SP. Usporiadateľ môže podľa uváženia (napr.
zohľadnením výsledkov predchádzajúcich turnajov) nasadiť maximálne 4 hráčov.

Článok 14
Vklady prihlásených hráčov na turnaje detí sú maximálne 8,- EUR pri letných turnajoch
a 12,- EUR pri halových turnajoch. Vklady neprihlásených hráčov sú o 5,- EUR vyššie.
Usporiadatelia sú povinní rozdeliť na ceny minimálne 1/3 vybraných vkladov. Úpravu
dvorcov po hre zabezpečujú účastníci.

Článok 15
Zápasy sa hrajú bez hlavných rozhodcov, pokiaľ ich usporiadateľ z vlastnej iniciatívy
nezabezpečí.

III.
Súťaže družstiev
Článok 16
Riadiacim orgánom súťaží družstiev s celoslovenskou pôsobnosťou je STZ. Riadiacim
orgánom súťaží družstiev v regionálnej pôsobnosti je príslušný regionálny tenisový zväz.

Článok 17
Riadiaci orgán určí v rozpise súťaže vekovú skupinu, počet členov družstva, hrací model
súťaže i termíny stretnutí.
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Článok 18
Súťaže družstiev sa spracovávajú cez systém eTenis, pričom platia všetky športovotechnické predpisy pre súťaže družstiev mládeže uvedené v súťažnom, registračnom a
prestupovom poriadku. Pre súťaže detský „Davis Cup a Fed Cup“ platia osobitné predpisy
stanovené rozpisom súťaže.

IV.
Záverečné ustanovenia
Článok 19
Súťaže detí do 10 rokov i súťaže detí do 8 rokov sa hrajú s pomalšími loptami. STZ určí
konkrétny typ lôpt pre uvedené kategórie v danom roku najneskôr pri zverejnení termínovej
listiny. V súťažiach detí sa odporúča hráčom hrať iba s raketami, ktorých dĺžka nepresiahne
26“ (66 cm).

Článok 20
Tento predpis pre súťaže detí do 10 rokov schválila Rada STZ dňa 19. 10. 2018 a nadobúda
platnosť 20. 10. 2018, čím sa ruší dovtedy platný predpis.
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Príloha
Obrázok č. 1 – Oranžový dvorec
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Obrázok č. 2 – Červený dvorec

