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Extraliga 2022 – rozpis súťaže 
 

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
1. Riadenie súťaže: súťaž riadi STZ 

2. Usporiadateľ súťaže: usporiadateľom jednotlivých stretnutí sú tenisové kluby (oddiely) určené 

vyžrebovaním súťaže. 

3. Časový rozvrh súťaže:  
 2. 5. 2022 – pondelok – 1. kolo 

 4. 5. 2022 – streda – semifinále a zápasy o 5. - 8.miesto 

 6. 5. 2022 – piatok – finále a zápasy o umiestnenie 

4. Miesto súťaže: stretnutia sa hrajú na dvorcoch usporiadajúcich TK/ TO, prípadne na dvorcoch 

nimi určených. V prípade nutnosti zmeny pôvodne nahlásených dvorcov je kapitán domáceho 

družstva povinný čo najskôr oznámiť zmenu rozhodcovi aj kapitánovi hosťujúceho družstva a mailom 

zaslať na STZ adresu dvorcov, na ktorých sa stretnutie odohrá. 

5. Účastníci súťaže:  

Muži: 

155 b TK Slávia STU Bratislava (A)  

143 b MŠK Poprad – Tatry (A) 

115 b TK Love 4 Tennis (A) 

83 b  TC Draci Matúškovo (A) 

60 b  TK Slovan Bratislava (A) 

55 b  TC Baseline B. Bystrica 

35 b  Lieskovský tenisový klub – LTC 

0 b  ŠK Blava 1928 J. Bohunice 

 

Ženy: 

170 b TK Slovan Bratislava 

145 b TC Empire Trnava  

105 b TK Kúpele Piešťany (A) 

70 b  TK Slávia STU Bratislava 

68 b  TK Slávia SPU Nitra 

65 b  TK Žilina (A) 

30 b  Lieskovský tenisový klub - LTC 

0 b  MŠK Poprad – Tatry 

 

6. Vyžrebovanie súťaže: 16. 3. 2022 o 10.00 hod. na STZ. Žrebovanie bude zverejnené na 

www.stz.sk a v systéme eTenis. Nasadenie a žrebovanie družstiev sa uskutoční podľa súčtu bodovej 

hodnoty získanej za umiestnenie v posledných troch ročníkoch extraligy (viď bod 5), pričom body sa 

zarátavajú vo výške 100 % (rok 2021), 50 % (rok 2020) a 25 % (rok 2019). V prípade rovnakého 

počtu bodov rozhoduje lepšie posledné umiestnenie družstva v súťaži. Platí princíp reciprocity, t. j. 

v prípade, že sa v nasledujúcom ročníku súťaže stretnú družstvá, ktoré spolu hrali v predchádzajúcich 

rokoch, je automaticky usporiadateľom tohto stretnutia (domácim družstvom) TK/TO, ktorý 

v poslednom hranom stretnutí (od r. 2004) bol družstvom hostí, t. j. nemal výhodu domáceho 

prostredia. Ak sa stretnú družstvá, ktoré doposiaľ spolu nehrali, výhoda domáceho prostredia je 

určená žrebom. 

7. Náhradné termíny: v prípade nepriaznivého počasia sú družstvá povinné ešte v deň stretnutia 

odohrať, resp. dohrať stretnutie v hale. V takomto prípade o spôsobilosti dvorcov a prípadnej čakacej 

dobe na zmenu počasia rozhoduje s konečnou platnosťou rozhodca, pričom začať hru je nutné 

najneskôr o 13.00 hod. príslušného dňa. Pokiaľ domáci klub nemá k dispozícii vlastnú halu, je 

povinný zabezpečiť odohratie stretnutia v hale aj mimo svojho pôsobiska a hosťujúci klub je povinný 

akceptovať výber haly. 

8. Hospodárske smernice: všetky stretnutia sú usporiadané v réžii tenisových klubov. V rámci 

areálu, v ktorom sa stretnutie koná, musí byť k dispozícii možnosť občerstvenia (bufet, reštaurácia...). 

Ak nedôjde k inej dohode, tak: 
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a) usporiadajúci klub hradí výdavky na rozhodcov (ubytovanie, strava, cestovné a odmena za výkon 

funkcie), všetky výdavky spojené s usporiadaním stretnutia a výdavky svojho družstva pri stretnutí.  

b) hosťujúci klub hradí všetky výdavky svojho družstva spojené so stretnutím, t. j. cestovné, stravné 

a ubytovanie.  

c) Slovenský tenisový zväz po ukončení súťaže dodá usporiadateľom jednotlivých stretnutí 

spotrebovaný počet lôpt na základe zápisov zo stretnutí (okrem prípadov ak sa nehralo 

s predpísanými loptami). 

9. Lopty: Predpísanými loptami sú Dunlop Fort All Court. Každý zápas dvojhry, štvorhry sa hrá 

tromi novými loptami (výmena lôpt systémom 11/13). Ak usporiadajúci klub nezabezpečí predpísané 

lopty, hosťujúce družstvo môže odmietnuť nastúpiť na zápasy a stretnutie sa ukončí kontumačnou 

prehrou domáceho družstva. 

10. Tituly a ceny: Majstri SR získajú pohár, diplomy a medaily. Družstvá na 2. a 3. mieste medaily 

a diplomy. 

 

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA 
1. Predpis: hrá sa podľa Súťažného poriadku tenisu, platných pravidiel tenisu a tohto rozpisu: 

a) Zápasy v stretnutí sa hrajú na dva vyhrané sety z troch, v každom sete za stavu 6:6 tzv. 

rozhodujúca hra (tajbrejk do 7 bodov). Vo štvorhre sa hrá systémom bez výhod (No-Ad) a prípadný 

tretí rozhodujúci set ako supertajbrejk do 10 bodov. Vo dvojhre sa supertajbrek môže aplikovať iba za 

rozhodnutého stavu, po dohode oboch kapitánov.  

b) Dvorec musí spĺňať podmienky súťažného poriadku článok 22, 23 a 78. Domáce družstvo 

zabezpečí na stretnutie minimálne 3 regulárne dvorce (vrátane ich údržby pred a po stretnutí) 

a sociálne zariadenie (šatňa, toaleta, sprcha). Spôsobilosť dvorcov posúdi vrchný rozhodca, ktorý je aj 

oprávnený ukončiť stretnutie z dôvodu nezabezpečenia vhodných hracích podmienok v neprospech 

družstva, ktoré tieto dvorce zabezpečilo. 

2. Štartujúci: štartujú družstvá podľa rozpisu súťaže. Za družstvo môžu nastúpiť iba hráči uvedení 

na súpiske. V rámci jedného stretnutia môžu za družstvo nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči. 

3. Podmienky štartu: klub musí mať kolektívnu registráciu na rok 2022. Družstvo štartuje na 

súpisku vyhotovenú klubom a potvrdenú STZ. Za potvrdenú súpisku sa považuje súpiska zverejnená 

v systéme eTenis. 

4. Lehota na predloženie súpisiek: do 31. 3. 2022, prostredníctvom systému eTenis. Súpisku 

spracovanú systémom eTenis netreba posielať poštou. Na súpiske musí byť uvedených minimálne 5 

a maximálne 12 hráčov, kapitán, prípadne jeho náhradník. Všetci hráči uvedení na súpiske musia mať 

platnú registráciu. Žiadny zahraničný hráč nemôže byť dopísaný na súpisku družstva po odohraní 1. 

kola súťaže. Aktuálna súpiska zverejnená a vytlačená z informačného systému eTenis, resp. 

predložená v elektronickej podobe, je považovaná za oficiálny dokument pre štart družstva v stretnutí. 

5. Systém súťaže: hrá sa vylučovacím systémom podľa vyžrebovania. Víťazné družstvá hrajú o 

umiestnenie na 1. – 4. mieste. Družstvá, ktoré prehrali v prvom kole, pokračujú v stretnutiach o 

umiestnenie na 5. – 8. mieste. Jednotlivé stretnutia pozostávajú zo 7 zápasov (5 dvojhier a 2 

štvorhry).  

6. Začiatky stretnutí: sú o 9.00 hodine, hrá sa bez poludňajšej prestávky. Začiatky stretnutí môžu 

byť podľa potreby posunuté po vzájomnej dohode kapitánov družstiev. V takom prípade sú kapitáni 

oboch družstiev povinní najneskôr 24 hodín vopred písomne (mailom) oznámiť súhlasné stanovisko 

s dohodnutým začiatkom stretnutia na STZ. Za vyrozumenie rozhodcu je zodpovedné domáce 

družstvo. 

7. Postup a zostup: víťaz extraligy sa stáva Majstrom Slovenska družstiev mužov alebo žien pre 

rok 2022. Posledné družstvo zostupuje do I. ligy. 

8. Námietky: kluby ich môžu podávať v súlade s príslušnými ustanoveniami SPT. 

9. Zápis o stretnutí: 

a) Vyhotoví sa v dvoch exemplároch. 

b) Ihneď po ukončení stretnutia je vrchný rozhodca povinný oznámiť výsledok stretnutia na 

športovo-technický úsek STZ tel. č. 0904 407 429. V prípade neprítomnosti vrchného rozhodcu túto 

povinnosť preberá domáce družstvo. 

c) Rozhodca, v prípade jeho neprítomnosti kapitáni oboch družstiev, sú povinní uviesť v zápise čas 

ukončenia stretnutia, typ lôpt, ktorými sa hralo,  celkový počet spotrebovaných lôpt, menovité poradie 
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všetkých účastníkov na fotografiách vyhotovených v zmysle bodu 9/d a tiež všetky dôležité 

skutočnosti (napr. porušenie SP, DP, kódexu správania).  

d) Domáce družstvo je povinné najneskôr do hodiny po ukončení stretnutia zabezpečiť dôsledné 

spracovanie zápisu cez systém eTenis. Povinnou súčasťou zápisu musí byť aj spoločná fotografia 

oboch tímov (vrátane kapitánov) s jasne rozoznateľnými tvárami a pozadím dvorca, na ktorom sa 

stretnutie odohralo (treba ju nahrať do kolónky Foto domáci). V prípade, že na 4-hru nastúpili hráči, 

ktorí neboli na spoločnom nástupe družstiev, musí sa vyhotoviť aj spoločná fotografia všetkých 

hráčov, ktorí nastúpili na 4-hru a treba ju nahrať do kolónky Foto hostia. Nesplnenie tejto povinnosti 

môže mať za následok udelenie sankcií v zmysle SP (skrečovanie hráča, resp. kontumačná prehra 

oboch družstiev). 

e) Domáce družstvo nemusí originál zasielať riadiacemu orgánu poštou, ale je povinné ho 

archivovať (minimálne do ukončenia aktuálnej sezóny) a v prípade vznesenia námietok na vyžiadanie 

riadiaceho orgánu dodatočne doložiť. 

10. Rozhodcovia: vrchných rozhodcov na jednotlivé stretnutia deleguje STZ. 

11. Nástup družstiev: pred začiatkom súťaže zabezpečia kapitáni družstiev pod vedením vrchného 

rozhodcu spoločný nástup a fotodokumentáciu z nástupu.  

12. Kapitáni družstiev: musia mať platnú rozhodcovskú licenciu alebo minimálne platné 

oprávnenie STZ na výkon funkcie kapitána. V rámci jedného stretnutia nemôže byť rovnaký kapitán 

pre obe družstvá a tiež žiadny hráč jedného družstva nemôže súčasne robiť kapitána súperovmu 

družstvu. 

13. Poriadkové pokuty: 

sa udeľujú v súlade s jednotlivými ustanoveniami SPT, osobitne: 

- klubu 

 664,- € odstúpenie družstva zo súťaže po 9. 3. 

 332,- € za nenastúpenie družstva na stretnutie 

 330 - € nedodržanie oficiálnej lopty na stretnutí 

 166,- € za nenastúpenie družstva na dohrávku rozohraného stretnutia 

 166,- € za uvádzanie nepravdivých údajov v podkladoch o stretnutí (opakovane = dvojnásobok a 

v budúcom roku vylúčenie družstva zo súťaže a preradenie o 2 stupne nižšie) 

 150,- € za nezabezpečenie 3 regulárnych dvorcov s funkčným sociálnym zariadením 

 34,- € za každé voľné miesto v zostave stretnutia (chýbajúci hráč) 

 17,- € za neskoro alebo neúplne spracovanú súpisku (B/4) 

 17,- € za neskoro zaslané, resp. neúplné podklady o stretnutí (B/9 c, d) 

 17,- € za nepredloženie súpisky vrchnému rozhodcovi  

 17,- € ak funkciu kapitána prevezme náhradník, ktorý nie je na súpiske, resp. nemá oprávnenie 

vykonávať túto funkciu; ak kapitán nie je vôbec prítomný na stretnutí; ak v rámci stretnutia bol 

rovnaký kapitán pre obe družstvá (pokuta pre obe družstvá); ak hráč jedného družstva robil 

súčasne kapitána súperovmu družstvu (pokuta pre súperovo družstvo) 

 15,- € neoprávnený štart hráča 

- rozhodcovi 

 17,- € ak rozhodca neoznámi výsledok zápasu na STZ (bod 9/b) 

14. Propagácia: usporiadajúci klub je povinný 

a) zabezpečiť propagáciu stretnutí, 

b) zabezpečiť v každom zápase ukazovatele skóre s menovkami hráčov a ich aktualizáciu, 

c) zabezpečiť oznamovaciu tabuľu s aktuálnym hracím plánom súťaže (pavúk), rozpisom súťaže 

a zápisom o práve prebiehajúcom stretnutí s priebežne aktualizovanými výsledkami. 

STZ zabezpečí po ukončení súťaže informáciu pre médiá a tlačové agentúry. 

15. Záverečné ustanovenia: všetky informácie (rozpis, žreb, súpisky, kontakty, výsledky, schválené 

zmeny) budú priebežne uverejňované na internetovej stránke STZ www.stz.sk. 

http://www.stz.sk/

