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Východoslovenský tenisový zväz, Košice
Súťaže družstiev riadené VsTZ v roku 2013
Tenisové kluby /oddiely/ do 15. 2. 2013 v súlade so Súťažným poriadkom prihlásia
svoje družstvá do súťaže písomne alebo mailom na adresu sekretára. Štartovné v súťaži
družstiev pre tento rok je v I. trieda – 20, - Eur, II. trieda – 14, - Eur
I. trieda sa bude hrať systémom 5 dvojhier a 2 štvorhry vo všetkých kategóriách s
výnimkou súťaže deti 9 – 10 ročných.
II. trieda sa bude hrať systémom 4 dvojhier a dvoch štvorhier vo všetkých
kategóriách včítane súťaže deti 9 – 10 rokov.

Súpisky – Súťaž družstiev registrovaných hráčov tak ako v minulom roku aj v roku
2013 budú zverejnené na webovej stránke STZ na známej adrese www. stz. sk / etenis.sk.
Tenisové kluby, ktoré majú možnosť zostaviť si súpisku v programe družstvá v e-tenise do
31. 3. 2013 sami.
Kluby, ktoré nemajú možnosť a prístup k počítaču, vypíšu tlačivo súpiska a zašlú ho
najneskôr s termínom odoslania súpisky do 31. 3. 2012 na adresu sekretára : na adresu
Východoslovenského tenisového zväzu / Vodárenská 15, 040 01 Košice /. Obdobne aj
tieto kluby dostanú dve kópie potvrdených súpisiek pre súťaž družstiev.
Upozorňujem Vás, že na súpisky môžete zapísať len hráčov s platnou
registráciou. Program, pomocou ktorého sa budú zverejňovať súpisky, výsledky,
žrebovanie, okamžite udelí klubom pokuty, za priestupky voči súťažnému poriadku.
Štruktúra súťaží I. triedy ostáva nezmenená. V súťaži môžu štartovať družstvá, ktoré
v súťaži hrali alebo sú družstvami oprávnenými. Štruktúra súťaží v II. triedy sa prispôsobí,
po nahlásení družstiev do súťaže. Podľa počtu prihlásených VsTZ vypracuje návrh počtu
skupín v jednotlivých kategóriách aj kľúč postupu do I. triedy. Návrh súťaže bude
zverejnený pomocou Spravodaja a na stránke STZ

vyhradenej pre Východoslovenský

tenisový zväz.
V prílohe Spravodaja je prihláška do súťaže družstiev. Dlhodobo sa nedarí
organizovať súťaž žien. Kluby, ktoré majú družstvá dorasteniek ,môžu prihlásiť tieto
družstvá aj do súťaže žien. Takto konkrétne prispejete k rozvoju tenisu v našom
regióne. Dvanásť žien na HM VsTZ nie je dobrá vizitka klubov s prácou dievčat
v kluboch.
Vv STZ rozhodol, že oficiálna lopta pre rok 2013 pre všetky súťaže družstiev
a turnaje jednotlivcov je výhradne lopta Wilson. V prípade porušenia tohto rozhodnutia
a použitie inej lopty ako Wilson na oficiálnych podujatiach STZ a VsTZ budú TK a oddiely
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sankcionované podľa Súťažného poriadku tenisu. Sankcia za porušenie oficiálnej lopty je
nezaradenie turnaja, resp. turnajov do termínovej listiny 2014.
Hosťovanie – Upozorňujem funkcionárov klubov a tenisových oddielov na
termín hosťovania od 15. januára do konca februára. Tlačivá na hosťovanie nájdete
na stránke STZ. Poplatok za hosťovanie je 20,- Eur. V prípade nejasností volajte
sekretára VsTZ. Na M SR mládeže môže za klub hosťovať ľubovoľný počet hráčov.
Súťaž družstiev v tomto roku sa žrebuje na nový cyklus.
Termíny stretnutí pre mládežnícke družstvá a družstvá mužov v tomto roku sú
nasledovné : 27. 4., 4. 5., 25. 5., 1. 6., 8. 6., náhradný termín 15. 6. – starší žiaci a muži,
28. 4., 5. 5., 26. 5., 2. 6., 9. 6., náhradný termín 16. 6. – mladší žiaci
a dorast.
Stretnutia družstiev 27. 4. 2013 je možné odohrať v týždni od 22. 4. 2012 do 3.
5. 2013 v prípade ak sa dohodnú kapitáni a funkcionári oboch družstiev. V prípade, že
nedôjde k dohode kapitánov oficiálny termín prvého kola je 27. 4. 2013.

Súťaž seniorov :
Rada STZ koncom roku 2001 a následne v roku 2002 upravila Predpis pre seniorský
tenis. Tento predpis upravuje seniorské súťaže jednotlivcov a družstiev. Vv STZ a VsTZ na
svojich riadnych zasadaniach rozhodli, že v tomto a nasledujúcich rokoch bude riadiť
súťaže jednotlivcov a družstiev v súlade s týmto predpisom. Vv VsTZ v súlade s predpisom
pre seniorský tenis vypisuje súťaž družstiev v kategóriách 35+, 45+ a 60+. Prihlášky do
súťaže družstiev je potrebné zaslať do 15. 2. 2012. Na základe pripomienok zástupcov TK
na Konferencii v októbri 2004 súťaž družstiev veteránov sa bude hrať turnajovým
spôsobom maximálne v dvoch termínoch. Po skúsenostiach z posledných dvoch rokov
termíny pre súťaž seniorov budú nasledovné :
Seniori 35+ v prípade, že sa prihlásia tak ako v minulosti 3 – 4 družstvá, turnaj sa
usporiada v termíne 27.4. a 1. 5. 2013.
Seniori 45+

z radov účastníkov sú stále námietky k miestu usporiadania tohto

turnaja. V prípade, že sa prihlási do súťaže 7 – 8 družstiev, turnaj sa usporiada v v dvoch
termínoch 28.4., 1. 5., a 8. 5. 2012. Na majstrovstvá Slovenska seniorov družstiev
postupujú dvaja účastníci z regionálnych súťaži.

Distribútor oficiálnej tenisovej lopty
Tenisové lopty Wilson distribuuje :Kontaktná adresa na dodávateľa:
fax.: +420 272 704 216

Adresa : Vodárenská 15, 040 01 Košice
Bankové spojenie : SL SP a.s. číslo účtu 0082139566 / 0900

tel. fax 055/633 49 39
mob. 0905 535 951

Východoslovenský tenisový zväz, Košice
e-mail: ales.gavor@amersports.com - referent logistického servisu Praha
kópia emailu: tomas.jezo@amersports.com - referent zákazníckeho servisu Bratislava
tel.: +420 272 700 963 - 4, +421 - 2 - 44 640 011
adresa: AMER SPORTS CR, V Chotejně 700/7, Praha 10, Hostivař
Každá objednávka musí obsahovať:
a) názov a registračné číslo tenisového klubu a jeho adresu,
b) presnú špecifikáciu a počet objednávaných lôpt,
c) presnú dodaciu adresu,
d) označenie osoby zodpovednej za vybavenie objednávky, prípadne ďalšie údaje
o spojení ako telefón, fax, e-mail.

Oznamy VsTZ
Všetky družstva štartujúce v II. triede musia mať vyškolených kapitánov
minimálne IV. triedy.
Kluby, ktoré nemajú dostatočný počet kapitánov pripadne rozhodcov I. stupňa
pre funkcie vedúcich družstiev a majú záujem o vyškolenie kapitánov, alebo rozhodcov I.
stupňa, prosím posielať prihlášky do 15. 2. 2013. Školenie kapitánov družstiev a rozhodcov
I. stupňa sa uskutoční v marci 2012.
Kluby, ktoré majú záujem o seminár trénerov I. stupňa posielajte prihlášky do 15.
2. 2013. Seminár sa uskutoční koncom februára 2013.
Kluby, ktoré majú záujem o školenie trénerov III. triedy v súčasnosti je tréner I.
stupňa požiadavky posielajte sekretárovi VsTZ, alebo na STZ. V prípade záujmu školenie
sa uskutoční v septembri 2013.
Výkonný výbor VsTZ vyzýva všetkých funkcionárov TK a oddielov aby prispievali do
mesačníka Slovenský tenis. Počnúc februárovým číslom Východoslovenský tenisový zväz a
kluby nášho zväzu majú k dispozícii jednu stranu v menovanom mesačníku na oznamy,
postrehy, kritiku ale aj propagáciu tenisu a tenisového života. Podobne vyzývam priaznivcov
tenisu z nášho regiónu na príspevky do mesačníka Slovenský tenis. Okrem týchto činnosti
je možne na tejto strane predstaviť sponzorov nášho zväzu ale aj tenisových klubov a
oddielov z nášho regiónu.
Spravodaj VsTZ bude aj v tomto roku zverejnený aj na webovej stránke
Slovenského tenisového zväzu/ Východoslovenský tenisový zväz/Súťaž družstiev. Okrem
spravodaja na tejto stránke nájdete aj aktuálne oznamy z nášho regiónu.
SÚŤAŽ DETI :
Cieľ súťaže : Hlavným cieľom tejto súťaže deti od siedmich do desiatich rokov je
naučiť pravidlá, počítanie a pohyb hráčov na dvorci. STZ má záujem aj v tomto roku
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pokračovať v súťaži detský Davis a Fed cup. Táto súťaž je postupová až po finále v NTC.
V tejto súťaži je dôležité, aby hráči poznali pravidlá, počítanie a pohyb na dvorci. Vv VsTZ
preto vypisuje súťaž družstiev v tejto kategórii, aby sa hráči na súťaž detský Davis a Fed
cup dobre pripravili.
Na základe uznesenia Konferencie VsTZ v novembri 2012 VsTZ vypisuje súťaž
družstiev zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá. Družstvá budú hrať štyri dvojhry
a dve štvorhry. Za stavu 3 : 3 rozhoduje dvojhra 1. hráčov.
Zápasy dvojhier chlapcov a dievčat sa budú hrať na dva víťazné sety. Set sa
hrá na štyri víťazné hry. Za stavu 4 : 4

sa hra

tzv. rozhodujúca hra (tie break).

V zápasoch dvojhry stretnutí družstiev za stavu 1 : 1 na sety, tretí rozhodujúci set sa
bude hrať na štyri víťazné hry.
Zápasy štvorhier chlapcov a dievčat sa bude hrať na dva víťazne sety. V zápasoch
štvorhry stretnutí družstiev za stavu 1 : 1 na sety, sa hrá tretí rozhodujúci set

ako

supertajbrejk do 10 bodov.
Podľa počtu prihlásených družstiev, súťaž družstiev deti sa bude hrať obdobne ako
súťaže družstiev mládeže. Súťaž sa bude hrať piatich termínoch v sobotu 27. 4., 4. 5., 11.
5., 18. 5. a 25. 5. Náhradný termín 1. 6. 2013. Vklad do súťaže 10 Eur.
Súpisky. Za družstvo deti do 10 rokov štartujú hráči zaregistrovaní v príslušnom
klube. Ak na súpiske bude hráč, ktorý má sedem alebo osem rokov a bude v družstve za
klub štartovať v súťaži do 10 rokov musí byť registrovaný. Súpisky tenisové kluby vypíšu
a zašlú sekretárovi na potvrdenie. Na súpiske môže byť maximálne 12 hráčov.
Hosťovanie v kategórií deti v súťaži VsTZ je možné, tak že po dohode klubov
zašlete tlačivo hosťovacieho lístka sekretárovi VsTZ bez poplatku. Takto oznámene
hosťovanie ja záväzne len pre súťaž družstiev VsTZ a nevzťahuje sa na žiadnu inú
súťaž. Termín hosťovania deti pre súťaž družstiev VsTZ od 15. 1. 2013 do 15. 3. 2013.
Prihláška do súťaže : Kluby prihlásia družstvá do súťaže do 15. 2. 2013.
Turnaje deti v našom regióne začínajú až 22. 6. 2013
Kluby ktoré prihlásia družstvá deti do súťaže budú uprednostnené na
organizáciu turnajov deti v toku 2014.
Za spravodajom je prihláška do súťaže družstiev deti, mládeže, dospelých
a seniorov.
Adresa pre písomný styk s VsTZ, Vodárenská 15, 040 01 Košice, mail :
krepelka@azet.sk
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S pozdravom
Ing. František Krepelka, CSc.
predseda ŠTK VsTZ

Doc. Ing. Július Bacsó, CSc. v.r.
predseda VsTZ

Prihlášku treba zaslať na príslušný REGIÓN
Kontakty na regionálne tenisové zväzy nájdete na
www.stz.sk alebo v mesačníku Tenis

Prihláška do REGIONÁLNEJ súťaže družstiev v roku
Presný názov TJ, TK, TO:
Uveďte počet družstiev v rámci kategórie, ktoré záväzne prihlasujete do regionálnej súťaže
družstiev:
Počet družstiev celkom

z toho:
I.trieda

II.trieda

III.trieda

Mladší žiaci
Mladšie žiačky
Starší žiaci
Staršie žiačky
Dorastenci
Dorastenky
Muži
Ženy
Seniori 35+
Seniori 45+
Seniori 60+
Seniorky 35+
Deti–chlapci
do10. rokov
Deti–dievčatá
do 10. rokov
Pre potreby korešpondencie ohľadom súťaže družstiev žiadame vyplniť nasledovné údaje:
KONTAKTNÁ OSOBA:
Priezvisko a meno:

Adresa : Vodárenská 15, 040 01 Košice
Bankové spojenie : SL SP a.s. číslo účtu 0082139566 / 0900

tel. fax 055/633 49 39
mob. 0905 535 951

Východoslovenský tenisový zväz, Košice
Mobil:
e-mail:

Dátum: .......................................
....................................................................
Pečiatka a podpis TJ, TK
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