ZÁPADOSLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ
ROZPIS majstrovstiev ZsTZ družstiev detí do 8 rokov na rok 2022
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadenie súťaže: Predsedníctvo ZsTZ – Západoslovenský tenisový zväz (ďalej len „ZsTZ“), E. Belluša 2, 921 01
Piešťany, mobil: 0908 803 258, email: zapadotenis@stz.sk
2. Usporiadateľ súťaže: usporiadateľom jednotlivých stretnutí sú tenisové kluby, uvedené na prvom mieste
vyžrebovania súťaže.
3. Systém súťaže družstiev detí do 8 rokov: družstvá boli rozdelené do 4 skupín na oranžovom dvorci a 2 skupín na
červenom dvorci. Každá skupina sa bude hrať systémom 1 turnaja v 1 deň u 1 usporiadateľa. Skupina sa odohrá
systémom každé družstvo s každým. Časový harmonogram a vyžrebovanie danej skupiny uskutoční usporiadateľ na
mieste. Víťazi skupín na oranžovom dvorci odohrajú finálový turnaj na určenom mieste v určenom čase,
rovnako tak víťazi skupín na červenom dvorci.
4. Účastníci súťaže/zaradenie do skupín: Rozdelenie družstiev do skupín je v samostatnom dokumente.
5. Kategórie: ZMIEŠANÉ družstvá do 8 rokov - v družstve minimálne 4 hráči/hráčky bez ohľadu na pohlavie, hrajú sa
4 dvojhry + 2 štvorhry (zmiešané bez ohľadu na pohlavie).
6. Rozdelenie do skupín: Rozdelenie družstiev do skupín je v samostatnom dokumente.
7. Hospodárske smernice: všetky stretnutia sú usporiadané v réžii tenisových klubov. Ak nedôjde k inej dohode, tak
hradí usporiadajúci klub výdavky spojené s usporiadaním stretnutia. Lopty poskytne ZsTZ.
8. Lopty: DunlopStage 2 (oranžové)
9. Titul: víťazné družstvá získajú titul „Majster ZsTZ v súťaži zmiešaných družstiev do 8 rokov na rok 2022“. Víťazné
družstvá dostanú diplomy.
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
1. Predpis: hrá sa podľa STP pre súťaže detí, platných pravidiel tenisu a tohto rozpisu:
a) Zápasy v stretnutí sa hrajú na 2 vyhrané tajbrejky do 7 bodov.
b) Hrá sa na oranžovom dvorci (skupiny A, B, C, D) – Obr. 1 Predpisu pre súťaže detí. Dve osobitné skupiny A,
B, sa hrajú na červenom dvorci – Obr. 2 Predpisu pre súťaže detí.
2. Štartujúci: štartujú družstvá podľa rozpisu súťaže. Za družstvo môžu nastúpiť iba hráči s platnou registráciou, ktorí sú
uvedení na súpiske a sú registrovaní v danom klube.
3. Podmienky štartu: klub musí mať kolektívnu registráciu na rok 2021. Družstvo štartuje na súpisku vyhotovenú
klubom a potvrdenú ZsTZ. Za potvrdenú súpisku sa považuje súpiska zverejnená v systéme eTenis. Klub musí mať
uhradený poplatok 5 € za každé družstvo v súťaži. Klub musí mať uhradené všetky pokuty za predošlé
roky.Poplatok je potrebné uhradiť na bankový účet číslo IBAN SK23 0900 0000 0000 4828 1630 do 6.5.2022. Ako
variabilný symbol uveďte číslo klubu podľa kolektívnej registrácie. Do poznámky pre prijímateľa uveďte názov
klubu.
4. Lehota na predloženie súpisiek: do 31.03.2022prostredníctvom systému eTenis alebo emailom na adresu
zapadotenis@stz.sk. Súpisku spracovanú systémom eTenis netreba posielať poštou. Na súpiske musia byť uvedení
minimálne 4 hráči. Všetci hráči uvedení na súpiske musia mať k 31.3.2022 platnú registráciu.
5. Systém súťaže: hrá sa jednokolovo každý s každým na 6 zápasov (4+2) na miestach podľa určenia.
6. Námietky: kluby ich môžu podávať v súlade s príslušnými ustanoveniami SPT.
7. Zápis o stretnutí:
a) vyhotoví sa v troch exemplároch;
b) do zápisu stretnutia sa zapíšu hráči len ak boli nahlásené zostavy (podľa čl. 108 SP sa zostavy hlásia len v prípade, že
poveternostné podmienky nebránia zahájeniu stretnutia);
c) organizátor spracuje zápisy cez systém eTenisnajneskôr do 48 hodín po ukončení stretnutí;
d) organizátor vyhotoví spoločnú fotografiu z nástupu všetkých družstiev;
e) domáce družstvo nemusí originál zasielať Slovenskou poštou, ale je povinné ho archivovať (minimálne do
ukončenia aktuálnej sezóny) a v prípade vznesenia námietok na vyžiadanie riadiaceho orgánu dodatočne doložiť..
8. Rozhodcovia: funkciu rozhodcu v stretnutiach vykonávajú kapitáni družstiev.
9. Kapitáni družstiev: musia mať rozhodcovskú kvalifikáciu alebo minimálne oprávnenie STZ na výkon funkcie
kapitána (pôvodne rozhodcovská kvalifikácia IV. triedy).

