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Súťažný poriadok
-

-

-

-

-

SP – čl. 52
Doplniť za poslednú vetu:
Na akciách hraných na záver dlhodobých okruhov turnajov („Masters“), musí
usporiadateľ prijímať hráčov do súťaže na základe poradia okruhu, podľa výsledkov
predchádzajúcich turnajov okruhu. „Masters“ nie je možné aplikovať pre turnaje
detí.
SP – čl. 53
Doplniť za prvú vetu:
Hráč, ktorý sa riadne prihlásil do súťaže a nemôže sa na nej z rôznych dôvodov
zúčastniť, je povinný sa odhlásiť cez systém eTenis alebo písomne usporiadateľovi
(kópiu písomnej odhlášky zaslať na STZ). Usporiadateľ písomné odhlášky spracuje
cez systém eTenis a v prípade odhlášok po termíne vyrozumie náhradníka
o zaradení do súťaže. Usporiadateľ nemôže odhlásiť hráča bez jeho vedomia.
Doplniť na koniec
Odhláška do 18,00 h. pred dňom začiatku turnaja bude akceptovaná ak z dôvodu
nepriaznivého počasia dôjde k predĺženiu turnaja o 1 deň od oficiálneho termínu.
SP – čl. 60
Doplniť do tretej vety:
Halové turnaje triedy A a B sa žrebujú na STZ.
SP – čl. 103
Doplniť do prvej vety:
Každé stretnutie v republikových súťažiach, ktoré na ne bezprostredne nadväzujú,
pozostáva v kategórii mladšieho žiactva zo 6 zápasov (4 dvojhry a 2 štvorhry),
v ostatných kategóriách zo siedmich zápasov, a to piatich dvojhier a dvoch štvorhier.
SP – č. 104
Doplniť do prvej vety:
V stretnutí sa hodnotí každý vyhraný zápas jedným bodom, iba v kategórii dorastu
sa hodnotí vyhraný zápas štvorhry 2 bodmi.

Registračný poriadok
-

-

RP – čl. 11
Doplniť za prvú vetu:
Po uplynutí tejto lehoty sa hráč stáva „voľným hráčom“ a môže sa zaregistrovať
do ľubovoľného registrovaného subjektu.
RP – čl. 21
Doplniť a upraviť 5. a 6. odrážku:
- druh licencie (A, B, C – tréner, A, B, C – rozhodca), pri prvej žiadosti priloženú
kópiu dokladu o získaní kvalifikácie (I., II., III. trieda, resp. I., II., III., IV., V.
kvalifikačný stupeň).
Ak je doklad o získaní starší ako dva roky treba na získanie resp. obnovu licencie
absolvovať seminár splniť jednu z nasledujúcich možností:
Tréner
a/ doložiť potvrdenie klubu (registrovaného v STZ) o vykonávaní praxe
a úspešne absolvovať test písomnou resp. elektronickou formou.
b/ absolvovať seminár
Rozhodca –

a/ v priebehu uplynulých 24 mesiacov bez chyby odrozhodovať minimálne 4
turnaje ako vrchný rozhodca (odrozhodovanie dvoch súťaží družstiev zodpovedá
jednému turnaju), resp. 8 turnajov ako zástupca vrchného rozhodcu, a úspešne
absolvovať test písomnou resp. elektronickou formou.
b/ absolvovať seminár
- potvrdenie klubu o vykonávaní praxe (u rozhodcov nie je povinné)

Prestupový poriadok
-

-

PP – čl. 4
Doplniť na koniec:
Zrušením prestupu hráč stráca nárok na podanie ďalšieho prestupu v aktuálnej
sezóne.
PP – čl. 12
Doplniť za druhú vetu:
Kluby sa môžu dohodnúť na vzájomne ľubovoľných podmienkach hosťovania
(požičiavania) hráča. Hosťovanie sa týka maximálne dvoch vekových kategórií.
V prípade podania viac ako dvoch žiadostí, nebude schválená ani jedna.

Disciplinárny poriadok
-

-

-

DP – čl. 4
Doplniť do poslednej vety:
V tretej inštancii rozhoduje s konečnou platnosťou Výkonný výbor STZ, ktorý môže
ustanoviť odvolaciu komisiu a poveriť ju rozhodovaním s konečnou platnosťou.
DP – čl. 33 a všetky ostatné čl. DP a SP, ktoré s tým súvisia
Upraviť postihy individuálnych priestupkov na súťažiach jednotlivcov:
priestupky sankcionovať trestnými bodmi (zrušiť pokuty jednotlivcom), spracovávať
priebežne, pri dosiahnutí určitého počtu trestných bodov (7 bodov) v priebehu 12
mesiacov uložiť trest zastavenia činnosti na 4 týždne
Bodovanie priestupkov:
1 bod
= strata bodu alebo hry počas zápasu udelená rozhodcom
2 body
= odhlásenie po termíne,
= bezdôvodné nedohranie súťaže,
3 body
= nedostavenie sa na súťaž bez odhlásenia,
= odhlásenie zo súťaže po vyžrebovaní,
= skrečovanie zápasu vrchným rozhodcom
4 body
= neoprávnený štart,
= nedostavenie sa na turnaj bez odhlásenia po vyžrebovaní
DP – čl. 35
bod 3 Doplniť :
Falšovanie a neoprávnená manipulácia so športovo-technickými dokladmi, ktorá
nie je v súlade so športovo-technickými predpismi

Predpis pre súťaže detí
-

-

PD – čl. 8
Doplniť na koniec:
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
PD – čl. 12
Doplniť:
Ak je prihlásených málo hráčov môže usporiadateľ odohrať súťaž spojením
chlapcov a dievčat do jednej kategórie, ak súčet prihlásených hráčov nie je menší
ako 5.

Predpis pre súťaže seniorov
-

-

-

-

-

PS – čl. 5
Doplniť na koniec:
V kategórii 65+ a vyššie, môže usporiadateľ zvoliť spôsob hry na jeden set (za
stavu 6:6 tajbrejk do 7), iba v prípade ak s jeho návrhom súhlasia všetci
odprezentovaní hráči danej kategórie. Usporiadateľ je povinný uviesť návrh
a riešenie do správy z turnaja.
PS – čl. 16
Upraviť:
muži – 35+, 45+, 60+ 55+, 65+
PS – čl. 18
Upraviť:
muži – 60+ 55+, 65+ a ženy 35+ - 2 dvojhry a 1 štvorhra
PS – čl. 19
Doplniť na koniec:
STZ vypíše M SR družstiev ak sa v danej kategórii odohrala súťaž aspoň v troch
regiónoch.
PS – čl. 28
Doplniť na koniec:
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 (supertajbrejk sa
započítava ako 1 víťazný resp. prehraný set aj hra):

1/ v prípade 2 hráčov s rovnakým počtom víťazstiev rozhoduje ich vzájomný
zápas
2/ v prípade 3 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

