
Z Á P A D O S L O V E N S K Ý   T E N I S O V Ý   Z V Ä Z 

 

ROZPIS 

majstrovstiev ZsTZ družstiev detí do 10 rokov na rok 2021 

 

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. Riadenie súťaže: Predsedníctvo ZsTZ – sekretár (adresa): Západoslovenský tenisový zväz, Emil Vrábel, 

E. Belluša 2, 921 01 Piešťany, fax: 033/7626628, mobil: 0917/976349, email: zapadotenis@stonline.sk 

2. Usporiadateľ súťaže: usporiadateľom jednotlivých stretnutí sú tenisové kluby, uvedené na prvom mieste 

vyžrebovania súťaže.  

3. Časový rozvrh: súťaž sa hrá od 24.4.2021 do 27.6.2021. 

4. Miesto súťaže: stretnutia sa hrajú na dvorcoch usporiadajúcich klubov, prípadne na dvorcoch nimi 

určených. Stretnutie by sa malo odohrať minimálne na 2 dvorcoch.     

5. Termíny súťaží do 10 rokov: termíny budú zverejnené v eTenise 

6. Účastníci súťaže/zaradenie do skupín: rozdelenie družstiev do skupín bude v samostatnom dokumente. 

Vyžrebovanie súťaže sa uskutoční 7.4.2021. 

7. Kategórie:  

CHLAPCI do 10 rokov – v družstve minimálne 4 chlapci, hrajú sa 4 dvojhry + 2 štvorhry. 

DIEVČATÁ do 10 rokov - v družstve minimálne 4 dievčatá, hrajú sa 4 dvojhry + 2 štvorhry. 

ZMIEŠANÉ družstvá do 10 rokov - v družstve minimálne 4 hráči/hráčky bez ohľadu na pohlavie, hrajú sa 4 

dvojhry + 2 štvorhry (zmiešané bez ohľadu na pohlavie). 

 

8. Rozdelenie do skupín: Rozdelenie družstiev do skupín je v samostatnom dokumente. 

 

Stretnutie sa musí uskutočniť v termíne stanovenom rozpisom. Všetky stretnutia je možné po vzájomnej 

dohode oboch TK/TO a odsúhlasení ZsTZ predohrať, ak bola zmena nahlásená najneskôr 7 dní pred 

plánovaným termínom príslušného kola. Kapitáni oboch družstiev sú povinní písomne (e-mailom) 

oznámiť súhlasné stanovisko s predohraním stretnutia a požiadať tým ZsTZ o schválenie dohodnutého 

termínu.  

V zdôvodnených mimoriadnych prípadoch je možné požiadať o odohranie stretnutia po stanovenom termíne 

(napr. nespôsobilé dvorce na začiatku sezóny, mimoriadna akcia STZ na dvorcoch domáceho družstva). 

Žiadosť o zmenu termínu je klub povinný doručiť na ZsTZ písomne najneskôr 7 dní pred plánovaným 

termínom príslušného kola. V prípade pozitívneho stanoviska k žiadosti a ak si družstvá spoločne nedohodnú 

náhradný termín, ZsTZ určí termín, ktorý sú účastníci povinní rešpektovať. 

9. Náhradný termín: domáce družstvá, ktoré disponujú krytým tenisovým dvorcom, môžu zabezpečiť pre 

prípad nepriaznivého počasia možnosť odohrať, resp. dohrať celé stretnutie v hale. Obe družstvá by mali 

vyvinúť čo najväčšie úsilie, aby v takomto prípade ešte v deň stretnutia odohrali, resp. dohrali stretnutie v 

hale. Maximálna čakacia doba na zmenu počasia je 2 hodiny, pričom o spôsobilosti dvorcov rozhoduje s 

konečnou platnosťou kapitán domáceho družstva. Kapitán domáceho družstva je oprávnený čakaciu dobu 

predĺžiť iba ak je reálne v deň stretnutia dohrať stretnutie v pôvodných podmienkach. Pokiaľ domáci klub 

nemá k dispozícii halu a stretnutie sa kvôli nepriazni počasia neuskutoční alebo nedohrá, náhradným 

termínom je iný deň, na ktorom sa dohodnú kapitáni družstiev. Ak nedôjde k dohode kapitánov, určí 

náhradný termín ZsTZ. Záznam o dohode musí byť uvedený v zápise prerušeného (resp. nedohraného) 

stretnutia. Ak sa pre nepriaznivé počasie ani v takto dohodnutom termíne stretnutie nemôže uskutočniť, 

určí náhradný termín ZsTZ. Tento termín sú družstvá povinné rešpektovať. 

10. Hospodárske smernice: všetky stretnutia sú usporiadané v réžii tenisových klubov. Ak nedôjde k inej 

dohode, tak hradí usporiadajúci klub všetky výdavky spojené s usporiadaním stretnutia, vrátane lôpt.  

11. Lopty: Dunlop Stage 1 (zelená), na každé celé stretnutie minimálne 6 nových lôpt. 

12. Titul: víťazné družstvá získajú titul „Majster ZsTZ v súťaži chlapcov, resp. dievčat, resp. zmiešaných 

družstiev do 10 rokov na rok 2021“. Víťazné družstvá dostanú diplomy. 

 

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA 

 

1. Predpis: hrá sa podľa STP pre súťaže detí, platných pravidiel tenisu a tohto rozpisu: 

a) Zápasy v stretnutí sa hrajú na jeden vyhratý set, za stavu 6:6 tzv. rozhodujúca hra (tajbrejk do 7 bodov).  

b) Dvorec musí spĺňať podmienky súťažného poriadku článok 22 a 23. 

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

registráciou, ktorí sú uvedení na súpiske a sú registrovaní v danom klube. Každý hráč môže byť iba na 

jednej súpiske, tzn. iba v jednom družstve. 
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3. Podmienky štartu: klub musí mať kolektívnu registráciu na rok 2021. Družstvo štartuje na súpisku 

vyhotovenú klubom a potvrdenú ZsTZ. Za potvrdenú súpisku sa považuje súpiska zverejnená v systéme 

eTenis. Klub musí mať uhradený poplatok 3€ za každé družstvo v súťaži. Klub musí mať uhradené všetky 

pokuty za predošlé roky. Poplatok je potrebné uhradiť na bankový účet číslo 48281630/0900, IBAN 

SK23 0900 0000 0000 4828 1630. Ako variabilný symbol uveďte číslo klubu podľa kolektívnej 

registrácie. Do poznámky pre prijímateľa uveďte názov klubu.  

4. Lehota na predloženie súpisiek: do 31. 3. 2021 prostredníctvom systému eTenis. Súpisku spracovanú 

systémom eTenis netreba posielať poštou. Na súpiske musia byť uvedení minimálne 4 hráči. Všetci hráči 

uvedení na súpiske musia mať k 31.3.2020 platnú registráciu.  

5. Systém súťaže: hrá sa jednokolovo  každý s každým na 6 zápasov (4+2) na miestach podľa 

vyžrebovania. 

6. Začiatky stretnutí: stretnutia sú jednodňové so začiatkom o 9:00 hodine, hrá sa bez poludňajšej 

prestávky. Začiatky stretnutí môžu byť podľa potreby posunuté po vzájomnej dohode kapitánov 

družstiev. Pri väčšom počte stretnutí na rovnakých dvorcoch v rovnaký deň sa začína najskôr stretnutie 

chlapcov, nasledujú dievčatá, nasledujú zmiešané družstvá.  

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

8. Zápis o stretnutí:  

a) vyhotoví sa v troch exemplároch;  

b) do zápisu stretnutia sa zapíšu hráči len ak boli nahlásené zostavy (podľa čl. 108 SP sa zostavy 

hlásia len v prípade, že poveternostné podmienky nebránia zahájeniu stretnutia); 

c) domáce družstvo spracuje zápis cez systém eTenis najneskôr do 48 hodín po ukončení stretnutia; 

d) 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). 

e) domáce družstvo nemusí originál zasielať Slovenskou poštou, ale je povinné ho archivovať 

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

orgánu dodatočne doložiť.. 

9. Rozhodcovia: funkciu rozhodcu v stretnutiach vykonávajú kapitáni družstiev. 

10. Kapitáni družstiev: musia mať rozhodcovskú kvalifikáciu alebo minimálne oprávnenie STZ na výkon 

funkcie kapitána (pôvodne rozhodcovská kvalifikácia IV. triedy). 

11.Záverečné ustanovenia: Vzhľadom na pandemickú situáciu je regionálny tenisový zväz oprávnený 

upraviť termíny aj spôsob hry tak, aby sa zabezpečilo odohranie súťaže. 

 

 

 

 

  


