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Východoslovenský tenisový zväz, Košice
Súťaže družstiev riadené VsTZ v roku 2017
Tenisové kluby /oddiely/ do 15. 2. 2017 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 €, II. trieda – 14 €
I. trieda sa bude hrať systémom 5 dvojhier a 2 štvorhry vo všetkých kategóriách
okrem súťaže deti 9 – 10 ročných – 4 dvojhry a 2 štvorhry.
II. trieda sa bude hrať systémom 4 dvojhier a dvoch štvorhier vo všetkých
kategóriách.
Súpisky – Súťaž družstiev registrovaných hráčov tak ako v minulom roku aj v roku
2017 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. 2017 sami. Súpiska vytlačená z etenisu po 31. 3. 2017 je platná pre stretnutia v súťaži
družstiev bez potvrdenia riadiacim orgánom.
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.
Vv STZ rozhodol, že oficiálna lopta pre rok 2017 pre všetky súťaže družstiev
a turnaje jednotlivcov je výhradne lopta DUNLOP s logom STZ. V prípade porušenia
tohto rozhodnutia a použitie inej lopty ako DUNLOP s logom STZ na oficiálnych podujatiach
STZ a VsTZ budú TK a oddiely sankcionované podľa Súťažného poriadku tenisu. Sankcia
za porušenie oficiálnej lopty je nezaradenie turnaja, resp. turnajov do termínovej listiny
2018.
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,- Euro. V prípade nejasností volajte
sekretára VsTZ. Na M SR mládeže môže za klub hosťovať ľubovoľný počet hráčov.
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Východoslovenský tenisový zväz, Košice
Súťaž družstiev :
1. Termíny stretnutí súťaže družstiev st. žiaci a dospeli : 22. 4., 29. 4., 6. 5.,
27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., náhradný termín 17. 6.
2. Termíny stretnutí súťaže družstiev ml. žiaci a dorast : 23. 4., 30. 4., 7. 5.,
28. 5., 4. 6., 11. 6., náhradný termín 18. 6.
3. Stretnutia družstiev 22. 4. 2016 je možné odohrať v týždni od 17 4. 2016 do
22. 4. 2017 v prípade ak sa dohodnú kapitáni a funkcionári oboch družstiev.
V prípade, že nedôjde k dohode kapitánov oficiálny termín prvého kola je
22. 4. 2017.
4. Termíny stretnutí súťaže družstiev deti : 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5.,
27. 5. a 3. 6. Oblastné kolo súťaže Detský Davis a Fed cup je 10. 6. 2016.

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+, 55+ a 65+. Prihlášky do
súťaže družstiev je potrebné zaslať do 15. 2. 2016. 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 22.4. a 29. 4. 2017.
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 22.4., 29. 4., 1.5., 8. 5. 2017.

Distribútor oficiálnej tenisovej lopty
Slovenský tenisový zväz potvrdzuje a oznamuje, že jedinou (exkluzívnou) oficiálnou
loptou pre všetky podujatia STZ na Slovensku (okrem niektorých medzinárodných podujatí a
podujatí série NJT ) v sezóne 2017 sú výhradne lopty značky DUNLOP s logom STZ.
Podrobné informácie o oficiálnej lopte sú zverejnené na adrese :
http://www.stz.sk/sutaze-info/oficialna-lopta-stz
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Oznamy VsTZ
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. 2017. Školenie kapitánov družstiev a rozhodcov I. stupňa
sa uskutoční koncom februára alebo začiatkom marca 2017.
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 2018.

Kapitáni družstiev v súťažnom ročníku družstiev 2017.
V zmysle schválených zmien predpisov na základe platného Zákona o športe funkciu
kapitána (vedúceho) družstva môžu od sezóny 2017 na jednotlivých podujatiach vykonávať
iba nasledujúce osoby:
1. M SR mládeže - tréner s platnou licenciou
2. mládež, dospeli a seniori v súťažiach riadených VsTZ – rozhodca s platnou
licenciou, alebo kapitán s platným oprávnením STZ
3. ostatné súťaže (vrátane Detského DC a FC) - rozhodca s platnou licenciou, alebo
kapitán s platným oprávnením STZ na výkon funkcie.
Preto upozorňujem všetky kluby, ktoré sa plánujú prihlásiť do súťaží družstiev riadených
VsTZ, aby si najneskôr do spracovania súpisiek zabezpečili osoby oprávnené robiť funkciu
kapitána v zmysle vyššie uvedených bodov. Aj osoby, ktoré už boli vyškolené na funkciu
kapitána a zaevidované v STZ (čiže si ich doteraz kluby mohli dávať na súpisku ako
vedúcich družstiev), musia mať po novom platné oprávnenie STZ na výkon funkcie.
Platné oprávnenie získajú kluby na základe:
1. vyplnenej Žiadosti o registráciu kapitána družstva – príloha spravodaja
2. doloženého výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace – získate na
vybraných poštách
3. dokladu o zaplatení registračného poplatku 10 € na 2 tenisové roky na STZ.
Číslo účtu : 262 973 0229 / 1100 vedený v Tatra banke,a.s.
IBAN = SK50 1100 0000 0026 2973 0229 BIC (SWIFT) = TATRSKBX
Pri platbách používajte konštantný symbol: 0558 a variabilný symbol pre kapitána
družstva 109.
Žiadosti zasielajte na adresu alena.cernusakova@stz.sk. V prípade, že je žiadosť
úplná, žiadateľ bude riadne zaregistrovaný ako kapitán s platným oprávnením na výkon
funkcie a zverejnený v príslušnej databáze STZ . Zároveň bude zapísaný do Registra
fyzických osôb v športe, ktorý zriaďuje MŠVVaŠ. Pri skončení platnosti registrácie kapitánov
družstiev je obnova možná prostredníctvom žiadosti a uhradením registračného poplatku na
nasledujúce obdobie.
Kluby, ktoré nemajú dostatočný počet kapitánov s platným oprávnením, prípadne
rozhodcov s platnou licenciou pre funkcie vedúcich družstiev bude VsTZ školiť už koncom
februára a začiatkom marca 2017. Prihlášky zasielajte na adresu sekretára VsTZ písomne,
mailom do 15. februára s prihláškou družstva do súťaží VsTZ.
S pozdravom
Ing. František Krepelka, CSc.
sekretár VsTZ
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Východoslovenský tenisový zväz, Košice
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.
Adresa pre písomný styk s VsTZ, Vodárenská 15, 040 01 Košice.

V prílohe Spravodaja 1/2017 sú zverejnené oprávnené družstva I. triedy súťaží
VsTZ, žiadosť o registráciu kapitána družstva a prihláška do súťaží družstiev
riasených VsTZ na rok 2017.

S pozdravom
Ing. František Krepelka, CSc.
sekretár VsTZ

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

Oprávnené družstvá VsTZ pre I. triedu 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I. trieda - muži
TKM Betliar

I. trieda - ženy
Nové prihlásené družstva

TK DRANaM Košice
MTC Snina
TJ Slavoj Veľký Šariš
TC 92 Levoča B

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I. trieda - dorastenci
TK Vysoké Tatry
TKM Betliar
Tenisová akad. Prešov A
TK Mladosť Košice
Tenisová akad. Prešov B
TK Slovan Bardejovské Kúpele

I. trieda - dorastenky
Tenisová akad. Prešov A
TK Mladosť Košice
TK Tatran 2007 Prešov
TK DRANaM Košice
TC Slávia UPJŠ Košice
Tenisová akad. Prešov B

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I. trieda - starší žiaci
Tenisová akad. Prešov B
TK Mladosť Košice B
Tenisová akad. Prešov A
TK Mladosť Košice A
TK Vysoké Tatry
TC Slávia UPJŠ Košice

I. trieda - staršie žiačky
Tenisová akad. Prešov A
TK Mladosť Košice
1.TC Humenné
TK Vysoké Tatry

1.
2.

I. trieda - mladší žiaci
Tenisová akad. Prešov (A)
TK Mladosť Košice (A)

I. trieda - mladšie žiačky
TK Mladosť Košice (A)
TK Vysoké Tatry
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3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

TK Vysoké Tatry
1. TC Humenné
TC 92 Levoča (B)

TK Mladosť Košice (A)
Tenisová akad. Prešov
TK WLP Bardejov

I. trieda - seniori 35+
MTC Snina
TK WLP Bardejov

I. trieda - seniori 45+
TK Vysoké Tatry
TK Sabinov
TK DRANaM Košice
Ďaľší prihláseny

I. trieda Deti chlapci
TK Mladosť Košice (A)
TK DRANaM Košice
TK Mladosť Košice (B)
TC 92 Levoča
Tenisová akadémia Prešov

I. trieda Deti dievčatá
TK Mladosť Košice (A)
1.TC Humenné A
TK Mladosť Košice (B)
Tenisová akadémia Prešov
.TC Humenné B

I. trieda - seniori 60+
Všetci kto sa príhlási.

I. trieda - seniorky 35+
Všetci kto sa príhlasi.

S pozdravom
Ing. František Krepelka, CSc.
sekretár VsTZ
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Prihlášku treba zaslať na príslušný REGIÓN mailom
alebo poštou na adresu :
Vych. ten . zväz vodárenská 15, 040 01 Košice

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

Mladší žiaci
Mladšie žiačky
Starší žiaci
Staršie žiačky
Dorastenci
Dorastenky
Muži
Ženy
Seniori 35+
Seniori 45+
Seniori 55+
Seniori 65+
Seniorky 35+
Chlapci do 10. rokov
Dievčatá do 10. rokov
Pre potreby korešpondencie ohľadom súťaže družstiev žiadame vyplniť nasledovné údaje:
KONTAKTNÁ OSOBA:
Priezvisko a meno:
Mobil:
e-mail:

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