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Rozpis súťaže družstiev detí do 8 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 
3. Účastníci súťaže / zaradenie do skupín / organizátor / deň stretnutia:  
        
TA E.Pavlík Banská Bystrica                       TK Baník Prievidza         

DETI  A          14.5.2022 
  

DETI  B               5.6.2022 
  TC Baseline B.Bystrica 

  
TK Ružomberok  A 

  ŠK Pepas Slov.Ľupča    
  

TK Ružomberok  B 
 Fresh Club Zvolen 

 
ŠKT Kremnica  A  

TA E.Pavlík B.Bystrica  A 
  

ŠKT Kremnica  B 
  TA E.Pavlík B.Bystrica  B 

 
Tenis Centrum Bojnice 

TA E.Pavlík B.Bystrica  C 
  

MŠK Žiar nad Hronom 

  
TK Baník Prievidza  A 

 

  

TK Baník Prievidza  B 
 

 

       Lieskovský tenisový klub - LTC  
 

TK Žilina 
  DETI    C           5.6.2022 

  
DETI   D               8.5.2022 

  TK Elán Veľký Krtíš 
  

Benet LTC Bytča 
  Lieskovský LTC A 

  
TK Žilina  

  Lieskovský LTC B 
  

ZZO Čadca 
  Hradová Lučenec 

  
TK Dolné Kysuce  A 

  

   
TK Dolné Kysuce  B 

  

   

TK Nová Dubnica 
 
 

  4. Kategórie: Zmiešané družstvá do 8 rokov,  v družstve min. 4 hráči / hráčky bez ohľadu  
na pohlavie, hrajú sa 4 dvojhry a 1 štvorhra 
5. Hospodárske smernice: Všetky stretnutia sú usporiadané v réžii 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.  
7. Povrch: antuka 
8. Lopty: Dunlop Stage 2 (oranžová)   

B./ TECHNICKÉ   USTANOVENIA 
1. Predpis: Hrá sa podľa SPT pre súťaže detí, platných pravidiel tenisu a tohto rozpisu na 
upravenom „oranžovom dvorci“. Aplikuje sa pravidlo No-Let. V o štvorhre sa hrá systémom bez 
výhod (No-Ad). 
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2. Štartujúci: Za družstvo môžu nastúpiť hráči/ hráčky 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 v súťaži na súpisku vyhotovenú klubom a potvrdenú SsTZ. Za potvrdenú  
súpisku sa považuje súpiska zverejnená v systéme eTenis.                                                                                     
c) zaplatený štartovný príspevok za družstvo  3 €  
4.Lehota na predloženie súpisiek:  do 31.3.2022 prostredníctvom systému eTenis. Na súpiske 
musia byť uvedený min. 4 hráči/hráčky bez ohľadu na pohlavie. Všetci hráči uvedení na súpiske 
musia mať k 31.3.2022 platnú registráciu. Súpiska zverejnená a vytlačená z informačného 
systému eTenis je považovaná za oficiálny dokument pre štart družstva v stretnutí. 
5. Systém súťaže: Hrá sa podľa vyžrebovania eTenis a podľa Rozpisu súťaže. Stretnutie 
pozostáva zo  4 dvojhier  a 1 štvorhry. Pri 8 a 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.  
Zápasy v stretnutí sa hrajú na dva víťazné tajbrejky do 7 bodov, príp. rozhodujúci 3 set sa 
hrá tiež tajbrejk do 7 bodov    
6. Priebeh 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  
10. 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  
      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 ); 

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

11. Záverečné ustanovenia: Všetky informácie (rozpis, súpisky, kontakty, výsledky, schválené 
zmeny) budú priebežne uverejňované v priečinku SsTZ  a na stránke eTenisu 
 
 
 
 
Schválené Vv  SsTZ   


