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Rozpis súťaže družstiev detí do 10 rokov 

na rok 2022 
        
A./ VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 
1. Riadenie súťaže: súťaž riadi Stredoslovenský tenisový zväz 
2. Usporiadateľ súťaže: Usporiadateľom jednotlivých stretnutí sú tenisové kluby, uvedené pri 
jednotlivých skupinách 
6. Termíny , usporiadatelia, účastníci súťaže: 
Deti A- zmiešané  7.5.2022 TK ŽILINA      
TK Žilina, TK Nová Dubnica, TK ZZO Čadca, Benet LTC Bytča ,TK Púchov, TK Šport Púchov                                                                                                 
 
Deti B – zmiešané  8.5.2022  BANÍK PRIEVIDZA 
TK Dolné Kysuce A,  TK Dolné Kysuce  B, Tenis Centrum Bojnice,TK Baník Prievidza A, 
TK Baník Prievidza B, TAM Ryšavého Bojnice 
                                                                                                                                                                               
Deti C- zmiešané  14.5.2022  LIESKOVSKÝ  LTC                                                                                                 
TK Hradová Lučenec , TK MŠK Žiar Nad Hronom, TK Hriňová, Elán Veľký Krtíš, Lieskovský LTC 
A, Lieskovský LTC B 
 
Deti D – zmiešané   7.5.2022  ŠKT  KREMNICA 
Fresh Club Zvolen, TA Edmund Pavlík B.Bystrica, ŠKT Kremnica A,  ŠKT Kremnica  B  
       
Deti A – chlapci    14.5.2022  ŠK PEPAS  SLOVENSKÁ  ĽUPČA 
TC Baseline B.Bystrica, TOP TA Zvolen, Lieskovský LTC A,  Lieskovský LTC B, ŠK  Pepas 
Slovenská Ľupča 

 
Deti B – chlapci   7.5.2022  TK  RUŽOMBEROK 
TK Žilina, TK Kysucké Nové Mesto, TKM Martin, Sparta Považská Bystrica, Šport Park Lúčky, TK 
Ružomberok    
 
Deti A – dievčatá   22.5.2022  TC  BASELINE  B.BYSTRICA   
Lieskovský LTC A,  Lieskovský LTC B, TA Edmund Pavlík B.Bystrica  A, TA Edmund Pavlík 
B.Bystrica  B, TC Baseline Banská Bystrica  A, TC Baseline Banská Bystrica  B 
 
Deti B – dievčatá   14.5.2022    TK  RUŽOMBEROK  
TK Žilina, Sparta Považská Bystrica, TOP TA Zvolen, TK Kysucké Nové Město, TK Ružomberok 

 

  



2 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa: Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica, tel: 048/4142307, e-mail: stredotenis@stz.sk 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. číslo účtu: SK63 0900 0000 0000 5019 5205 

 

8. Hospodárske smernice: Všetky stretnutia sú usporiadané v réžií tenisových klubov v danej 
skupine. SsTZ usporiadateľom zabezpečí lopty. Víťazi jednotlivých skupín odohrajú finálový 
turnaj na určenom mieste v určenom čase. SsTZ určí miesto a termín, zabezpečí lopty a ceny. 
9.  Povrch: antuka, umelá tráva 
10. Lopty: Dunlop Stage 1 (zelená) . Usporiadateľ je povinný na každé celé stretnutie poskytnúť  
minimálne 6 nových  lôpt. 

B./ TECHNICKÉ   USTANOVENIA 
1.  Predpis: Hrá sa podľa SPT pre súťaže detí, platných pravidiel tenisu a tohto rozpisu 
a) Zápasy v stretnutí sa hrajú na jeden  set, v prípade stavu 6:6 sa hrá  rozhodujúca  hra  
( tajbrejk do 7 bodov).  Zápasy štvorhry  sa  hrajú  systémom  bez  výhod (No- Ad).   
b) V každom  zápase  sa  aplikuje pravidlo No-Let, tj. pri dotyku siete, pri podaní, sa pokračuje 
v hre. 
c) Dvorec musí spĺňať podmienky súťažného poriadku čl. 22 a 23.   
2. Štartujúci: Štartujú družstvá podľa rozpisu súťaže. Za družstvo môžu nastúpiť hráči s platnou 
registráciou, a nachádzajú sa na súpiske družstva, alebo tí, ktorí majú schválené hosťovanie do 
tohto klubu a nachádzajú sa na súpiske družstva. 
3. Podmienky štartu:  
a)  klub musí mať kolektívnu registráciu na rok 2022 
b) družstvo štartuje na súpisku vyhotovenú klubom a potvrdenú SsTZ. t.j. súpisku zverejnenú 
v systéme eTenis.                                            
c) zaplatený predpísaný vklad za družstvo: 3 € 
4.Lehota na predloženie súpisiek:  do 31.3.2022 prostredníctvom systému eTenis. Na súpiske 
musí byť uvedených min. 4 hráči/ky, kapitán, prípadne jeho náhradník. Súpiska zverejnená 

a vytlačená z informačného systému eTenis, resp. predložená v elektronickej podobe, je 
považovaná za oficiálny dokument pre štart družstva v stretnutí. 
Hráč (hráčka) môže figurovať iba na jednej súpiske t.j. môže štartovat  v zmiešanom  družstve, 
alebo v družstve chlapcov (dievčat).  
5. Systém súťaže: Hrá sa podľa vyžrebovania eTenis a podľa Rozpisu súťaže. Stretnutie 
pozostáva zo 6 zápasov (4  + 2 ) . Pri 6 družstvách sa hrá skupinovým systémom, družstvá budú 
rozdelené do 2 skupín, víťazi skupín hrajú o 1. miesto a ďalšie družstvá hrajú o umiestnenie. Pri 
5 a 4 družstvách sa hrá systémom každý s každým.  
6. Začiatky stretnutí: Prezentácia družstiev je do 8,15 hod. Stretnutia sa uskutočnia 
v stanovenom termíne. Stretnutia riadia kapitáni družstiev. Pred konkrétnym stretnutím predložia 
kapitáni družstiev nomináciu hráčov na prvé stretnutie. V stretnutí môžu nastúpiť iba hráči, ktorí 
sú na súpiske a majú platnú registráciu. Zostava na štvorhru sa určí najneskôr 15 minút po 
skončení 4. zápasu dvojhry. Kapitán družstva môže dávať pokyny hráčom v prestávkach pri 
striedaní strán. Prestávky medzi jednotlivými zápasmi sú min. 15 minút, okrem prestávky medzi 
1. a 2.zápasom, kedy sa hrá ihneď po úprave dvorca / t.j. prestávka môže byť pred a po 
štvorhre/. Hrá sa bez poludňajšej prestávky/.  
7. Námietky: Kluby ich môžu podávať  v súlade s príslušnými ustanoveniami SPT. 
8. Zápis o stretnutí: Zápis o stretnutí vyhotovia kapitáni družstiev. Usporiadateľ spracuje zápisy 
cez systém eTenis. Originál zápisy nemusí usporiadateľ zasielať riadiacemu orgánu poštou, ale 
je povinný ich archivovať / min. do ukončenia aktuálnej sezóny/ a na vyžiadanie riadiaceho 
orgánu dodatočne doložiť. Organizátor vyhotoví spoločnú fotografiu z nástupu všetkých 
družstiev.                
9.  Rozhodcovia: Kapitáni družstiev vykonávajú spoločne funkciu vrchného rozhodcu. 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  
12. Poriadkové pokuty: Sa udeľujú v súlade s jednotlivými ustanoveniami SPT, osobitne:   

    67,- €   za odstúpenie družstva zo súťaže po 9.3.   
    34,- €   za nenastúpenie družstva na stretnutie  
    17,  €   za nenastúpenie družstva na dohrávku rozohraného stretnutia  
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  166,-€ za uvádzanie nepravdivých údajov v podkladoch o stretnutí (opakovane = 
dvojnásobok a v budúcom roku vylúčenie družstva zo súťaže 

     4,- €   za každé voľné miesto v zostave stretnutia  (chýbajúci hráč ) 
   17,- €   za nepredloženie súpisky družstva k stretnutiu 
     7,-€  ak funkciu kapitána prevezme náhradník, ktorý nie je na súpiske, resp. nemá 

oprávnenie vykonávať túto funkciu; 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 ) 

   17,- €  za neskoro alebo neúplne spracovanú súpisku 
   17,- € za neskoro spracovaný, resp. neúplný zápis o stretnutí (bod zápis o stretnutí ) 
   15,- €  neoprávnený štart hráča          

13. Záverečné ustanovenia: Všetky informácie (rozpis, súpisky, kontakty, výsledky,  
schválené zmeny) budú priebežne uverejňované v priečinku SsTZ a  na stránke e-Tenisu. 
 
 
 

 
Schválené Vv SsTZ   


