
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 SENIOROV na rok 2022 
 

 
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
 
1. Riadenie súťaže: Predsedníctvo ZsTZ – sekretár (adresa): Západoslovenský tenisový zväz (ďalej len 
„ZsTZ“), E. Belluša 2, 921 01 Piešťany, mobil: 0908 803 258, email: zapadotenis@stz.sk 

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

3. Časový rozvrh: súťaž sa hrá od 21.5.2022 do 12.6.2022.  

4. Miesto súťaže: stretnutia sa hrajú na dvorcoch usporiadajúcich klubov, prípadne na dvorcoch nimi 
určených. V prípade nutnosti zmeny pôvodne nahlásených dvorcov je kapitán domáceho družstva 
povinný čo najskôr oznámiť zmenu kapitánovi hosťujúceho družstva a mailom zaslať na ZsTZ adresu 
dvorcov, na ktorých sa stretnutie odohrá.  

5. Účastníci súťaže: rozdelenie družstiev je zverejnené v eTenise. Vyžrebovanie súťaže sa uskutoční do 
21.4.2022.  

6. Termíny súťaže: zverejnené v eTenise. 
 7. Lopty: Dunlop Fort All Court, na každý zápas dvojhry 3 nové lopty. 

8. Titul: víťazi jednotlivých kategórií získajú titul „Majster ZsTZ na rok 2022“.  
 
 
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA  
 
1. Predpis: hrá sa podľa SPT, platných pravidiel tenisu a tohto rozpisu:  

a) Zápasy dvojhry v stretnutí sa hrajú na dva vyhraté sety, v každom sete za stavu 6:6 tzv. rozhodujúca hra 
(tajbrejk do 7 bodov), prípadný tretí rozhodujúci set sa hrá ako jediná rozhodujúca hra (tajbrejk do 10 
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, resp. majú schválené hosťovanie 
do tohto klubu.  

3. Podmienky štartu: klub musí mať kolektívnu registráciu na rok 2022. Klub musí mať uhradené všetky 
pokuty za predošlé roky. Družstvo štartuje na súpisku vyhotovenú klubom a potvrdenú ZsTZ. Za 
potvrdenú súpisku sa považuje súpiska zverejnená v systéme eTenis. Klub musí mať uhradený 
poplatok 10 € za každé družstvo v súťaži. Klub musí mať uhradené všetky pokuty za predošlé 
roky.Poplatok je potrebné uhradiť na bankový účet číslo IBAN SK23 0900 0000 0000 4828 1630 do 
6.5.2022. Ako variabilný symbol uveďte číslo klubu podľa kolektívnej registrácie. Do poznámky 
pre prijímateľa uveďte názov klubu. 

4. Lehota na predloženie súpisiek: do 31.3.2022 prostredníctvom systému eTenis. Súpisku spracovanú 
systémom eTenis netreba posielať poštou. Na súpiske musí byť uvedených: v kategórii 55+ a 65+ 
minimálne 2 hráči, inak minimálne 4 hráči. 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: jednokolovo každý s každým, kategória 55+ dvojkolovo. 

6. Bodovanie: V stretnutí sa hodnotí každý vyhraný zápas jedným bodom. Víťazom stretnutia je 
družstvo, ktoré získalo viac bodov.  

7. 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.  

8. Postup na M SR: podľa rozpisu STZ. 
9. Námietky: kluby ich môžu podávať v súlade s príslušnými ustanoveniami SPT.  

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



11. Záverečné ustanovenia: Všetky informácie (rozpis, súpisky, kontakty, výsledky, schválené zmeny) 
budú priebežne uverejňované na stránke eTenisu.  


