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Zmeny športovo-technických predpisov schválené VV STZ dňa 24. 11. 2022 

s platnosťou od 25. 11. 2022 

 

Súťažný poriadok 
 

Článok 78 

Klub prihlasuje svoje družstvo do súťaže do 31. 1. konca februára. Od 10. marca sa 

zrušenie prihlášky považuje za odstúpenie družstva zo súťaže (čl. 101 SP). Pre M SR 

platia termíny uvedené v rozpise súťaže.  

Klub môže prihlásiť maximálne taký počet družstiev v jednej vekovej kategórii, aby 

splnil podmienku o minimálnom počte hráčov na súpiskách v zmysle čl. 85  SP, 

pričom v termíne prihlášky musia mať hráči klubu platnú registráciu alebo 

schválené hosťovanie do klubu. S každým hráčom môže klub počítať iba v príslušnej 

vekovej kategórii a o jednu kategóriu vyššie.   

Klub prihlasujúci družstvo musí: 

- byť majiteľom klubovej registrácie na bežný rok, 

- podať včas prihlášku do súťaže, prípadne uhradiť vypísaný vklad, ak to požaduje riadiaci 

zväzový orgán, 

- mať k dispozícii, ak ide o republikovú súťaž, najmenej tri regulárne (ak súťaž pozostáva 

zo 4 dvojhier najmenej dva) dvorce a sociálne zariadenie (šatňa, toaleta, sprcha). Za 

nesplnenie tejto povinnosti môže riadiaci orgán udeliť poriadkovú pokutu vo výške 150 €. 

Prihláška družstiev mládeže, ktoré štartujú v najvyšších regionálnych súťažiach, sa chápe 

súčasne ako prihláška do finálového turnaja majstrovstiev SR družstiev príslušnej 

kategórie, ak si družstvo postup vybojuje. Ďalšie povinnosti vyplývajú z jednotlivých 

ustanovení tohto hracieho poriadku. 

 

Prestupový poriadok 
 

Článok 14 

Žiadosť o hosťovanie treba odoslať poštou (rozhoduje poštová pečiatka) alebo odovzdať 

osobne na STZ v termíne od 15. januára do 20. 5. februára príslušného kalendárneho roka. 

Akceptuje sa aj elektronické doručenie naskenovaného tlačiva.  

Žiadosť podaná mimo tohto termínu (pred alebo po) sa odmietne a neprerokuje. 
 

Článok 17 

Po doručení žiadosti o hosťovanie, preverí poverený pracovník STZ náležitosti 

hosťovania a rozhodne o jeho predbežnom schválení. Zoznamy doručených hosťovaní (aj 
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s prípadnými chýbajúcimi náležitosťami) zverejní na internetovej stránke STZ. Predbežne 

schválené hosťovania nadobúdajú platnosť na aktuálnu tenisovú sezónu posledný 

februárový deň 10. februára a po tomto termíne už hosťovanie účastníci nemôžu 

pripomienkovať ani zrušiť. Následne zoznam hráčov, ktorí majú schválené hosťovanie na 

príslušné obdobie, bude zverejnený v systéme eTenis a na internetovej stránke STZ (s 

uvedením vekovej kategórie, materského klubu a klubu v ktorom má hráč schválené 

hosťovanie). Poplatok za zrušené hosťovanie sa nevracia a hráč už nemôže požiadať o 

hosťovanie v tejto kategórii. 
 

Článok 20 

Odvolať sa proti rozhodnutiu možno priebežne najneskôr však do 20. novembra (prestup) 

a do 5. marca 15. februára (hosťovanie) na VV STZ. O odvolaniach rozhodne s 

konečnou platnosťou VV STZ na svojom najbližšom riadnom zasadnutí alebo per rollam.  

Ak je odvolanie podané po tomto termíne, VV STZ ho odmietne a neprerokuje ho. 

 

 

Predpis pre súťaže detí 
 

Článok 19 

Súťaže detí do 10 rokov i súťaže detí do 8 rokov sa hrajú s pomalšími loptami. STZ určí 

konkrétny typ lôpt pre uvedené kategórie v danom roku najneskôr pri zverejnení 

termínovej listiny. V súťažiach detí sa odporúča hráčom hrať iba s raketami, ktorých dĺžka 

nepresiahne 26“ (66 cm).  

V súťažiach do 8 rokov môžu hráči podávať aj po dopade lopty na dvorec. 

 

 

 

 


