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ROZPIS 

Letných majstrovstiev Bratislavského regiónu jednotlivcov na rok 2022 

 

 

 

A: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

 
1. Riadiaci orgán: Bratislavský tenisový zväz 

 

2. Kategórie: ml. ţiaci, ml. ţiačky, st. ţiaci, st. ţiačky, dorastenci, dorastenky, muţi, ţeny 

 

3. Dátum, usporiadateľ, povrch: organizačné výbory budú zverejnené v eTenise 

 

Mladšie ţiactvo 7. – 10. 5. 2022 TK Petrţalka 5 antuka 

Staršie ţiactvo 14. – 17. 5. 2022 TK Slovan Bratislava 8 antuka 

Dorast 7. – 10. 5. 2022 TK Slávia STU Bratislava 8 antuka 

Muţi 14. – 17. 5. 2022 TK Love 4 tennis Bratislava 4 antuka 

Ţeny 14. – 17. 5. 2022 TK Zohor 4 antuka 

 

4. Prihlášky: Hráč sa prihlasuje samostatne cez systém eTenis v termíne do: 

 

mladšie ţiactvo: 23. 4. 2022 

staršie ţiactvo: 30. 4. 2022 

dorast: 23. 4. 2022 

dospelí: 30. 4. 2022 

 

Do súťaţe budú prednostne zaradení hráči, ktorí sa prihlásili v termíne. Tejto podmienke nepodlieha iba 

udelenie voľných kariet.  

Akceptácia hráčov bude zverejnená v systéme eTenis 7 dní pred začiatkom majstrovstiev. Hráči sú povinní 

informovať sa o svojom prijatí resp. neprijatí do súťaţe a prípadnú pripomienku k nominácii môţu doručiť 

na BTZ najneskôr 5 dní pred začiatkom súťaţe. Po tomto termíne nie sú moţné zmeny v nomináciách. 

 

5. Hosp. podmienky: Účastníci si hradia všetky pobytové náklady (cestovné, stravu a ubytovanie). Vklad 

do súťaţe je 10 €. 

Ďalšie hospodárske podmienky a povinnosti usporiadateľa budú určené v zmluve medzi organizátorom 

a BTZ. 

 

6. Titul: Víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Majster BTZ na rok 2022“, všetci semifinalisti dostanú 

minimálne diplomy a medaily. 

 

7. Povinnosti hráčov:  
a) štartovať vo dvojhre a riadne dohrať súťaţ 

b) nevzďaľovať sa po dobu účasti v súťaţi bez súhlasu riaditeľstva z tenisového areálu 

 

8. Informácie: podávajú organizační pracovníci jednotlivých majstrovstiev BTZ.  
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B. TECHNICKÉ USTANOVENIA 

 

1. Predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel tenisu, súťaţného poriadku a tohto rozpisu. 

 

2. Disciplíny: dvojhra, štvorhra 

 

3. Spôsob hry: vylučovací na dva víťazné sety, v kaţdom sete za stavu 6:6 tzv. rozhodujúca hra (tajbrejk) 

do 7 bodov. Štvorhra sa hrá systémom bez výhody (No-Ad) a tretí rozhodujúci set sa hrá ako supertajbrejk 

do 10. Vo všetkých kategóriách, okrem kategórie dospelých, sa vo dvojhre aj štvorhre uplatňuje pravidlo 

No-Let, t. j. pri dotyku siete pri podaní sa pokračuje v hre. 

 

4. Počet štartujúcich a nominácia:  

 ml.ţ. st.ţ. dorast dospelí 

Počet štartujúcich 48 48 48 48 

Priama nominácia podľa oficiálneho rebríčka 28 28 28 28 

Priama nominácia podľa predbeţného rebríčka hráčov NVK* 8 8 8 8 

Priama nominácia podľa predbeţného rebríčka** 8 8 8 8 

Voľné karty BTZ 2 2 2 2 

Voľné karty usporiadateľ 2 2 2 2 

*Priama nominácia podľa predbeţného rebríčka tých hráčov, ktorí v roku 2021 boli v niţšej vekovej 

kategórii  

**Priama nominácia podľa predbeţného rebríčka hráčov bez rozdielu veku  

Posudzuje sa predbežný rebríček zo dňa 25. 4. (mladšie žiactvo a dorast), a 2. 5. 2022 (staršie žiactvo 

a dospelí) 

 

Náhradníci: 

V prípade neúčasti hráča/hráčky nominovaného priamo podľa rebríčka postupuje náhradník na priamu 

nomináciu, určený na základe rebríčkového postavenia. V prípade neúčasti hráča nominovaného BTZ, resp. 

ak sa hráč nominovaný na kartu BTZ posunie do priamej nominácie, má právo štartu náhradník na voľnú 

kartu BTZ. Vo všetkých ostatných prípadoch rozhoduje usporiadateľ. 

 

5. Podmienky štartu: Platná registrácia v klube BTZ, resp. priamo v BTZ, slovenská štátna príslušnosť 

v zmysle čl. 11 a 12 Registračného poriadku, zaplatenie vkladu (pri prezentácii). Ak je hráč registrovaný 

v ITF alebo TE, musí aj tam vystupovať pod hlavičkou SVK. 

 

6. Prezentácia: Najneskôr 15 minút pred začiatkom svojho zápasu v 1. kole. 

 

7. Ţrebovanie: ţrebovanie sa uskutoční v mieste konania v termíne: 

ml. ţiactvo a dorast 6. 5. 2022 o 9.00 hod. 

st. ţiactvo a dospelí 13. 5. 2022 o 9.00 hod. 

Následne bude spolu s časovým rozpisom zápasov na 1. deň zverejnený v systéme eTenis. 

 

8. Nasadzovanie zápasov: Hráč by nemal odohrať viac ako 3 zápasy denne (z toho najviac 2 dvojhry). 

Medzi dvoma dvojhrami musí mať hráč minimálne tri hodiny prestávku. Najskorší začiatok zápasov 

v jednotlivých dňoch je o 9.00 hod.   

 

9. Lopty: DUNLOP Fort All Court  
Na kaţdý zápas dvojhry a od semifinále štvorhry 3 nové lopty. V kategórii dorast a dospelí výmena lôpt 

pred 3. setom vo dvojhrách uţ od 1. kola. 

 

10. Rozhodcovia: Vrchného rozhodcu a jeho zástupcu nominuje BTZ v spolupráci s usporiadateľom. 

Jednotlivé zápasy sa hrajú bez hlavných rozhodcov. Vrchný rozhodca môţe rozhodnúť o inom spôsobe 
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rozhodovania zápasov. Vrchný rozhodca (prípadne jeho zástupca) musí byť osobne prítomný počas 

finálových zápasov na dvorci. 

 

11. Námietky: písomne riaditeľstvu majstrovstiev podľa súťaţného poriadku. 

 

12. Povinnosti usporiadateľa:  

- zabezpečiť ukazovatele skóre s menovkami hráčov od 1. kola,  

- denne spracovávať výsledky cez systém eTenis a po skončení majstrovstiev kompletnú správu 

zaslať do 48 hodín na BTZ a STZ 

 

13. Postup na Majstrovstvá SR 

 

mladšieho ţiactva, staršieho ţiactva, mladšieho dorastu, dorastu: 

- 3 hráči na základe výsledkov z MR v dvojhre – v prípade, ţe hráči vypadli v rovnakom kole, 

rozhoduje predbeţný rebríček ku dňu nominácie (10. 5. ml. ţiactvo a dorast; 17. 5. st. ţiactvo). Pre 

nomináciu na M SR mladšieho dorastu sa posudzujú výsledky z MR dorastu. 

- 2 hráči víťazného páru štvorhry na MR. V prípade, ţe jeden alebo obaja sa dostanú do 

nominácie podľa iných kritérií, zvyšuje sa počet nominovaných na základe výsledkov z MR v 

dvojhre na 4 alebo 5. 

- 1 hráč s kartou BTZ. V prípade, ţe ju región nevyuţije, zvýši sa počet hráčov na základe 

výsledkov z MR v dvojhre.  

Náhradníci: Budú zoradení na základe výsledkov v dvojhre. Región môţe určiť aj náhradníkov na kartu 

BTZ. 

 

Postupujúci hráči musia byť na M SR prihlásení v termíne, t. j. minimálne 14 dní pred začiatkom M SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Peter Miklušičák, PhD. 

  predseda BTZ 

 


