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KÓDEX SPRÁVANIA
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1.

Účel

Účelom tohto Kódexu správania je snaha udržať a podporiť slušné a primerané správanie
hráčov na tenisových podujatiach v Slovenskej republike.
Každý hráč sa musí počas všetkých zápasov, a počas celého trvania turnaja alebo súťaže
správať slušne a primerane voči súperom, ich trénerom, rozhodcom, organizátorom,
zberačom a obecenstvu.
1.2.

Platnosť

Tento Kódex správania je dňom 1.12.2003 platný v celom rozsahu pre všetky turnaje a
súťaže organizované Slovenským tenisovým zväzom, jeho organizačnými súčasťami a
poverenými klubmi a oddielmi
1.3.

Dostupnosť

Kódex správania musí byť dostupný na nahliadnutie na všetkých vyššie uvedených
turnajoch a súťažiach.
1.4.

Záväznosť a výlučnosť

Kódex správania je záväzný pre všetkých hráčov zúčastnených na vyššie uvedených
turnajoch a súťažiach a jedine tento Kódex správania môže byť počas ich trvania
podkladom na uloženie trestu hráčovi.
Za závažnejšie resp. opakované previnenia sa môže hráč, na návrh vrchného rozhodcu
potrestať v súlade s disciplinárnym poriadkom. Návrh na uloženie disciplinárneho trestu
musí vrchný rozhodca uviesť v správe z turnaja.

2. PRAVIDLÁ A PRIESTUPKY
2.1.

Oblečenie a výstroj

2.1.1. Všeobecne
Hráč musí nastúpiť ku hre v čistom a vhodnom tenisovom oblečení. Hráčovi, ktorý poruší
ustanovenia obsiahnuté v tejto časti, môže nariadiť hlavný alebo vrchný rozhodca ihneď,
najneskôr do 15 minút, zmeniť svoje oblečenie alebo výstroj. Odmietnutie splniť toto
nariadenie môže mať za následok okamžité skrečovanie zápasu.
2.1.2. Nevhodné oblečenie
Hráč nesmie mať oblečené počas zápasu, ani počas rozohrávky, atletické tričko,
gymnastické nohavice, džínsy, plavky alebo akékoľvek iné nevhodné oblečenie. Ak má hráč
pochybnosti o vhodnosti oblečenia, môže sa poradiť s vrchným rozhodcom, ktorého
rozhodnutie je pre hráča záväzné.
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2.1.3. Oblečenie počas rozohrávky
Hráč môže mať počas rozohrávky oblečený odev na rozohranie (teplákové a otepľovacie
súpravy alebo ich časti). Počas zápasu môže mať hráč tento odev oblečený iba
s predchádzajúcim súhlasom vrchného rozhodcu.
2.1.4. Obuv
Hráč je povinný používať vhodnú tenisovú obuv na daný povrch. Obuv nesmie výrazne
poškodzovať dvorec oproti normálnym okolnostiam, ktoré vyplývajú z hry. V prípade, že
vrchný rozhodca vyhodnotí obuv za nevyhovujúcu, môže hráča vyzvať, aby ju vymenil.
2.2.

Opustenie dvorca

Počas zápasu (vrátane rozohrávky) nesmie hráč opustiť dvorec bez súhlasu hlavného
rozhodcu. Ak sa hrá zápas bez hlavného rozhodcu, je potrebný súhlas vrchného rozhodcu.
Ak hráč nemá možnosť upovedomiť vrchného rozhodcu o nutnosti opustiť dvorec, musí
túto skutočnosť oznámiť aspoň súperovi spolu s dôvodom opustenia dvorca.
Porušenie tohto ustanovenia môže mať za následok skrečovanie zápasu.
2.3.

Povinnosť dokončiť zápas

Pokiaľ neexistuje primeraná príčina na nedohranie zápasu, hráč musí dohrať rozohraný
zápas. Porušenie tohto ustanovenia môže mať za následok okamžité skrečovanie zápasu
vrchným rozhodcom
2.4.

Najlepšia snaha

Hráč musí vyvinúť čo najväčšie úsilie na víťazstvo v zápase, pričom nesmie byť pod
vplyvom alkoholu ani iných omamných látok. V prípade porušenia tohto ustanovenia má
vrchný rozhodca právo udeliť hráčovi trest v súlade so Sadzobníkom trestov.
2.5.

Zdržiavanie hry

Hráči musia otvoriť hru po uplynutí času stanoveného na rozohrávku. Hra potom musí byť
plynulá a bez zbytočného zdržiavania z akejkoľvek príčiny, vrátane prirodzeného úbytku
fyzických síl hráča.
Od momentu ukončenia bodu, do okamihu zahrania prvého podania v ďalšom bode, môže
uplynúť maximálne 20 sekúnd. Ak je prvé podanie chybné, druhé podanie musí podávajúci
uskutočniť bez zdržiavania.
Pri striedaní strán môže uplynúť maximálne jedna minúta a tridsať sekúnd od momentu
ukončenia poslednej lopty v hre, do okamihu rozohrania prvej lopty v nasledujúcej hre.
Po skončení prvej hry v každom sete, a počas rozhodujúcej hry, musí byť hra súvislá a hráči
nemajú počas striedania strán nárok na odpočinok.
Po skončení každého setu nasleduje prestávka, počas ktorej môže uplynúť maximálne
stodvadsať sekúnd, od momentu skončenia poslednej lopty v hre, do okamihu rozohrania
prvej lopty v nasledujúcej hre.
Prijímajúci musí hrať v primeranom tempe podávajúceho, a musí byť pripravený prijímať,
keď je podávajúci pripravený podávať.
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Prvé porušenie tohto ustanovenia sa trestá napomenutím, každé ďalšie stratou bodu (Time
Violation). Ak je po nariadení hlavného alebo vrchného rozhodcu pokračovať v hre
dôvodom zdržiavania odmietnutie pokračovať v hre, prirodzená strata fyzických síl alebo
zranenie, udeľuje sa trest v súlade so Sadzobníkom trestov.
2.6.

Dostávanie pokynov

Hráči nesmú počas zápasu dostávať pokyny v nijakej forme, s výnimkou pokynov od
kapitána družstva počas prestávky na striedanie strán v súťažiach družstiev. Za porušenie
tohto ustanovenia sa udeľuje trest v súlade so Sadzobníkom trestov.
2.7.

Počuteľné vulgárne výrazy

Hráči nesmú počas zápasu používať počuteľné vulgárne výrazy.
V prípade porušenia tohto ustanovenia počas zápasu sa udeľuje trest v súlade so
Sadzobníkom trestov. Počuteľné vulgárne výrazy sú definované ako používanie všeobecne
známych vulgárnych slov jasne a dostatočne nahlas vyslovených tak, aby ich počuli
rozhodcovia, diváci alebo zberači.
2.8.

Obscénne gestá

Hráči nesmú počas zápasu robiť nijaké obscénne gestá. V prípade porušenia tohto
ustanovenia počas zápasu sa udeľuje trest v súlade so Sadzobníkom trestov. Obscénne gestá
sú definované ako robenie takých gest rukou, raketou alebo loptami, ktoré majú všeobecne
obscénny význam.
2.9.

Odpálenie lopty

Hráči nesmú nebezpečne alebo s hnevom odpáliť, odkopnúť alebo hodiť loptu, okrem
odôvodnených prípadov počas hry (vrátane rozohrávky). Za porušenie tohto ustanovenia
počas zápasu sa udeľuje trest v súlade so Sadzobníkom trestov. Odpálenie lopty je
definované ako úmyselné odpálenie lopty mimo ohradenie dvorca, nebezpečné alebo
bezohľadné odpálenie lopty na dvorci, alebo ľahkomyseľné udretie do lopty bez ohľadu na
dôsledky.
2.10. Poškodzovanie rakety alebo výstroja
Hráči nesmú počas zápasu násilne alebo s hnevom zasiahnuť, odkopnúť alebo odhodiť
raketu, alebo inú časť výstroja. Za porušenie tohto ustanovenia sa udeľuje trest v súlade so
Sadzobníkom trestov. Poškodzovanie rakety alebo výstroja je definované ako úmyselné a
násilné poškodenie alebo zničenie rakety, alebo výstroja, alebo úmyselné a násilné
zasiahnutie siete, dvorca, stoličky rozhodcu, alebo iného zariadenia dvorca počas zápasu z
dôvodu hráčovho hnevu, alebo nespokojnosti.
2.11. Slovné napadnutie
Hráči nesmú počas zápasu slovne napadnúť rozhodcu, súpera, diváka alebo inú osobu. V
prípade porušenia tohto ustanovenia počas zápasu sa udeľuje trest v súlade so Sadzobníkom
trestov. Slovné napadnutie je definované ako urážajúce alebo vulgárne vyjadrenie
adresované rozhodcovi, súperovi, divákovi alebo inej osobe.
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2.12. Fyzické napadnutie
Hráči nesmú počas zápasu fyzicky napadnúť nijakého rozhodcu, súpera, diváka alebo inú
osobu. V prípade porušenia tohto ustanovenia počas zápasu sa udeľuje trest v súlade so
Sadzobníkom trestov. Fyzické napadnutie je definované ako nedovolené dotknutie sa
rozhodcu, súpera, diváka alebo inej osoby.
2.13. Nešportové správanie
Hráči sa vždy musia správať športovo s patričným ohľadom na autoritu rozhodcov a práva
súperov, divákov a ostatných osôb. V prípade porušenia tohto ustanovenia počas zápasu sa
udeľuje trest v súlade so Sadzobníkom trestov. Nešportové správanie je definované ako
správanie, ktoré je jasne urážlivé a poškodzujúce šport, a nie je uvedené vo vyššie
špecifikovaných priestupkoch.
2.13. Pravidlo o extrémnom teple
Pravidlo môže byť uplatnené, keď je nameraná teplota nad 30 °C. Vrchný rozhodca je
autorita, ktorá môže dať do platnosti pravidlo o extrémnom teple počas turnaja. V tomto
prípade majú hráči nárok na 10 minútovú prestávku pred rozohraním riadneho tretieho setu,
t.j. nie ak sa hrá tretí set ako supertajbrejk. S ohľadom na toto pravidlo môže vrchný
rozhodca taktiež posunúť začiatok naplánovaného zápasu. Toto pravidlo je možné uplatniť
na všetkých turnajoch detí, mládeže, dospelých a seniorov.
Meranie teploty:
Teplota by sa mala merať minimálne 3 krát a maximálne 5 krát za deň.
Meranie by malo prebiehať nasledovne:
1.
½ hodiny pred začiatkom hracieho dňa,
2.
uprostred hracieho dňa,
3.
pred začiatkom posledného zápasu hracieho dňa.
Implementácia pravidla:
Toto pravidlo o extrémnom teple môže byť uplatnené vrchným rozhodcom v rôznom čase,
na všetky kurty, okrem zápasov, ktoré sú už rozohrané. Ak teplota klesne, tak môže vrchný
rozhodca platnosť tohto pravidla ukončiť. Všetky zápasy, ktoré už boli rozohrané pokračujú
v súlade s pravidlom o extrémnom teple. V prípade prerušenia zápasu kvôli počasiu alebo
tme, vrchný rozhodca môže ukončiť platnosť tohto pravidla na všetky zápasy (aj rozohrané).
Podmienky 10 minútovej prestávky:
V prípade vzájomnej dohody medzi hráčmi, že neuplatnia 10 minútovú prestávku, hra
pokračuje. Akonáhle si jeden z hráčov vyžiada 10 minútovú prestávku, tak prestávka
nadobúda platnosť.
Počas tejto prestávky nie je možný koučing ani ošetrenie, ale je možne prijať rady od
zdravotníka, prípadne dostať liečivé látky alebo pomôcky.
Po ukončení 10 minútovej prestávky nie je možná žiadna rozohrávka. Táto prestávka sa
počíta navyše k štandardným prestávkam na toaletu.
Penalizácia:
V prípade, že sa hráč nevráti na kurt po 10 minútach včas, tak je potrestaný v zmysle
pravidla 2.5. Zdržiavanie hry.
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3. TRESTY
3.1.

Sadzobník trestov

Uvedený sadzobník trestov sa používa pri porušení jednotlivých ustanovení Kódexu
správania (okrem zdržiavania hry):
Prvý priestupok

- napomenutie.

Druhý priestupok

- strata bodu.

Tretí a každý ďalší priestupok

- strata hry.

Po udelení trestu za tretí priestupok voči Kódexu (strata hry) vrchný rozhodca rozhodne, či
nasledujúce ďalšie porušenie ustanovení Kódexu správania bude mať za následok stratu hry
alebo prípadné skrečovanie zápasu (podľa charakteru priestupku).
Hráč sa musí jasne a predpísanou formuláciou upozorniť na udelenie každého trestu.
Uvedené tresty môže udeliť iba kvalifikovaný hlavný rozhodca alebo vrchný rozhodca.
Udelenie trestu za tretí a každý ďalší priestupok možno, na žiadosť potrestaného hráča,
konzultovať s vrchným rozhodcom. Vrchný rozhodca môže udelený trest potvrdiť, zmeniť
alebo zrušiť. Jeho rozhodnutie je konečné.
Nekvalifikovaný hlavný rozhodca nemôže, pri porušení ustanovení Kódexu správania,
udeliť tresty podľa uvedeného Sadzobníka. V prípade, ak podľa neho príde k porušeniu
ustanovení Kódexu správania, upozorní na to vrchného rozhodcu, ktorý rozhodne o
prípadnom udelení trestu. Pri zápasoch, hraných bez hlavného rozhodcu, môže udeliť
uvedené tresty iba vrchný rozhodca, prípadne jeho zástupca.
3.2.

Skrečovanie zápasu

Vrchný rozhodca môže zápas skrečovať, v súlade so Sadzobníkom trestov alebo aj za jediné
porušenie ustanovení Kódexu správania, v závislosti od charakteru priestupku.
Hráč, ktorého skrečovali bude diskvalifikovaný vo všetkých ostatných disciplínách alebo v
ďalších zápasoch. Výnimkou sú prípady, ak hráča skrečovali za:
-

neskorý nástup na zápas,

-

nevhodné oblečenie,

-

úbytok fyzických síl,

-

zranenie,

-

zápas vo štvorhre, v prípade ak porušil ustanovenia Kódexu jeho partner.

-

nedobrovoľné opustenie dvorca vynútené inou zúčastnenou osobou

3.3.

Štvorhra

Vo štvorhre sa uvedené tresty, pri porušení jednotlivých ustanovení Kódexu správania,
udeľujú dvojici, aj keď sa previnil iba jeden hráč.
3.4.

Evidencia trestov

Vrchný rozhodca uvedie udelenie každého trestu hráčovi, podľa Sadzobníka trestov, do
správy z daného podujatia.
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4. ZRANENIA, OŠETRENIA A PRERUŠENIA HRY
4.1.

Prerušenie hry – návšteva toalety, výmena výstroja

Hráč má počas zápasu kedykoľvek nárok požiadať o opustenie dvorca na primeraný čas na
toaletu alebo výmenu výstroja. Prestávka na toaletu by sa mala uskutočniť počas prestávky
po ukončení setu. Prestávka na výmenu výstroja sa musí uskutočniť počas prestávky po
ukončení setu, a je povolená iba pre ženy a dievčatá.
V ženskej (dievčenskej) dvojhre má hráčka povolené dve (2) prestávky počas zápasu. V
mužskej (chlapčenskej) dvojhre má hráč povolenú iba jednu(1) prestávku počas zápasu. Vo
dvojhre má hráč ka povolen jednu prestávku počas zápasu.
Vo štvorhre má každý pár nárok na dve (2) prerušenia hry na toaletu alebo výmenu výstroja.
Ak dvorec opustia obaja spoluhráči spolu, ide o jedno (1) prerušenie.
Kedykoľvek, ak hráč opustí dvorec, považuje sa to za jednu z prestávok bez ohľadu na to, či
jeho súper opustí dvorec alebo nie.
Ak sa zápas hrá bez hlavného rozhodcu a, ak hráč nemá možnosť upovedomiť vrchného
rozhodcu o nutnosti opustiť dvorec, môže opustiť dvorec, musí však túto skutočnosť
oznámiť aspoň súperovi, spolu s dôvodom opustenia dvorca.
Dodatočné opustenie dvorca sa môže povoliť, ale v prípade ,že hráč nie je pripravený hrať v
stanovenom čase, udeľuje sa hráčovi trest v súlade so Sadzobníkom trestov.
4.2.

Zranenia a ošetrenia

Hráč môže požiadať počas zápasu, resp. rozohrávky o ošetrenie turnajovým lekárom
(zdravotníkom) na liečiteľné zranenie alebo ochorenie, ktoré môže mať nasledovný
charakter:
 Akútne: zhoršený zdravotný stav alebo zranenie, ktoré vzniklo počas
rozohrávky, resp. zápasu a vyžaduje si okamžité ošetrenie.
 Neakútne: zhoršený zdravotný stav alebo zranenie, ktoré vzniklo počas
rozohrávky, resp. zápasu a vyžaduje si ošetrenie počas striedania strán.
Hráčovi nemožno poskytnúť prerušenie hry na ošetrenie v nasledujúcich prípadoch:
- Zranenia, ktoré nie je možné primerane ošetriť počas zápasu v stanovenom čase.
- Zranenia, ochorenia, ktoré nevzniklo alebo sa nezhoršilo počas zápasu, resp. rozohrávky.
- Úbytku fyzickej kondície.
- Akéhokoľvek ošetrenia vyžadujúceho injekcie, infúzie a podávanie kyslíka (okrem
diabetikov, ktorý majú o tom lekárske potvrdenie).
Zhodnotenie zranenia:
Počas rozohrávky, alebo zápasu môže hráč požiadať hlavného alebo vrchného rozhodcu o
vyšetrenie turnajovým lekárom alebo zdravotníkom, ktoré sa uskutoční počas nasledujúceho
striedania strán. Iba v prípade akútneho zranenia alebo zhoršeného zdravotného stavu môže
byť lekár (zdravotník) privolaný na dvorec okamžite. Lekár (zdravotník) následne na
základe vyšetrenia hráča určí, či ide o liečiteľný, resp. neliečiteľný stav. Vyšetrovanie hráča
by malo trvať rozumný čas, tak aby bolo dostatočne presné, ale na druhej strane, aby sa
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dodržala plynulosť zápasu. V prípade potreby je možné toto vyšetrenie urobiť aj mimo
dvorca.
Čas na ošetrenie (medicaltime-out):
Na základe vyšetrenia môže hlavný, alebo vrchný rozhodca povoliť čas na ošetrenie
zranenia v dĺžke 3 minút. V prípade potreby môže vrchný rozhodca tento čas predĺžiť. Čas
na ošetrenie začne plynúť až vtedy, keď je lekár (zdravotník) pripravený. V prípade potreby
je možné toto ošetrenie urobiť aj mimo dvorca.
Hráč má počas zápasu povolené jedno ošetrenie na každé liečiteľné zranenie alebo
ochorenie. Všetky klinické prejavy úpalu sa chápu ako jedno ochorenie. V prípade
muskuloskeletálnych zranení je možné 1 ošetrenie na každé zranenie.
V prípade kŕčov hráč nemôže dostať 3 minútové ošetrenie. Kŕče môžu byť ošetrené iba v
rámci času na striedanie strán alebo po skončení setu a to maximálne 2 krát za zápas.
V prípade, ak hráč dostane kŕče počas hry a chce byť ošetrený, musí sa vzdať bodov do
nasledujúcej prestávky na striedanie strán. V prípade, ak turnajový lekár (zdravotník)
diagnostikuje kŕče ako súčasť, resp. príznaky iného liečiteľného zdravotného problému
(úpal, iný klinický problém...), môžu byť kŕče ošetrené v rámci ošetrovania daného
problému.
Bezprostredne za sebou môžu byť vo výnimočných prípadoch povolené vrchným
rozhodcom maximálne dve 3-minútové ošetrenia (spolu 6 minút) a to vtedy, keď turnajový
lekár (zdravotník) potvrdí, že hráč má najmenej dve rôzne liečiteľné zranenia.
Hráč má nárok na ošetrenie alebo konzultáciu s lekárom alebo zdravotníkom, prípadne
úpravu liečebných pomôcok aj počas prestávky na striedanie strán, alebo po skončení setu.
Toto ošetrenie môže byť na každé liečiteľne zranenie maximálne 2 krát za zápas (nemusia
nasledovať za sebou), pričom to môže byť pred alebo po vyčerpaní 3-minutového ošetrenia
na dané zranenie.
Penalizácia:
Za prekročenie časových limitov v rámci tohto ustanovenia sa udeľuje trest za zdržiavanie
hry v súlade so Sadzobníkom trestov. V prípade zneužitia tohto pravidla môže byť hráč
potrestaný za nešportové správanie v súlade so Sadzobníkom trestov.
Krvácanie:
V prípade krvácania hráča, musí byť hra rozhodcom čo najskôr pozastavená a lekár
(zdravotník) musí byť zavolaný na dvorec. Lekár (zdravotník) na základe vyšetrenia hráča
v spolupráci s vrchným rozhodcom rozhodne o ďalšom postupe. V prípade potreby, resp.
požiadania turnajového lekára (zdravotníka) môže byť čas na ošetrenie hráča predĺžený
vrchným rozhodcom na 5 minút. Ak sa na kurte nachádzajú zvyšky krvi, tak je nutné túto
krv pred pokračovaním hry z dvorca odstrániť.
Zvracanie:
V prípade nevoľnosti, zvracania hráča, musí byť hra rozhodcom okamžite pozastavená
a lekár (zdravotník) musí byť zavolaný na dvorec. Lekár (zdravotník) na základe vyšetrenia
hráča v spolupráci s vrchným rozhodcomrozhodne o ďalšom postupe. Ak sa na kurte
nachádzajú zvyšky po zvracaní, tak ich je nutné pred pokračovaním hry z dvorca odstrániť.
Nedostatok fyzickej schopnosti:
Ak počas zápasu vznikne naliehavý zdravotný problém a hráč nie je schopný požiadať o
lekársku pomoc, rozhodca musí okamžite zavolať turnajového lekára (zdravotníka).
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Ak je hráč pred zápasom alebo počas zápasu vyšetrený turnajovým lekárom (zdravotníkom)
a je konštatované, že pokračovanie v zápase vážne ohrozuje zdravie hráča, tak lekár
(zdravotník) okamžite informuje vrchného rozhodcu o tejto situácii a odporučí, aby bol
zápas ukončený. Pred tým ako vrchný rozhodca urobí rozhodnutie musí zohľadniť záujmy
hráča, športu a taktiež všetky rady lekára (zdravotníka) a ostatné relevantné informácie.
V prípade, že sa zdravotný stav hráča zlepší, môže turnajový lekár (zdravotník) povoliť
hráčovi štart v inej súťaži na turnaji.

