
ROZPIS HALOVÝCH MAJSTROVSTIEV 

 

STREDOSLOVENSKÉHO TENISOVÉHO ZVÄZU 

 

NA ROK 2019 
 
 

 

 
 
 
 
      A/ VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA        
  
1.   Riadiaci orgán:   Stredoslovenský tenisový zväz 
 
2.   Kategórie a triedy: mladšie, staršie žiactvo, dorast, dospelí ( trieda - 4 )  
                                        
3.   Dátum usporiadateľ:    
 
Mladší žiaci     15.  - 17. 12. 2018     

OZ ŠK Odema Púchov 
 
Mladšie žiačky     15.  - 18. 12. 2018     

TK Žilina 
 
Starší žiaci       8. -  11. 12. 2018 

Lieskovský tenisový klub - LTC 
 
Staršie žiačky       8. -  11. 12. 2018 

TK Kysucké Nové Mesto 

Dorastenci     15.  - 17. 12. 2018     

TC Baseline Banská Bystrica 
 
Dorastenky      15.  - 18. 12. 2018     

Lieskovský tenisový klub - LTC      

Dospelí        8. -  10. 12. 2018  

TC Baseline Banská Bystrica 

 
 
4.   Prihlášky: podľa čl.50 SP 14 dní pred oficiálnym začiatkom turnaja 

 
mladšie žiactvo:    do   1.12. 2018 
staršie žiactvo:    do 24.11. 2018 
dorast:    do   1.12. 2018 
dospelí:    do 24.11. 2018 

 
Prihlášky zasiela každý hráč(ka) samostatne cez elektronický systém  e Tenis, (v prípade záujmu o ubytovanie 
hráč kontaktuje usporiadateľa.) 
Do súťaže budú zaradení len hráči, ktorí  sa prihlásili v termíne. 
Je povinnosťou hráčov informovať sa o svojom prijatí resp. neprijatí do súťaže. ( e Tenis, usporiadateľ ) 
Zoznam nominovaných hráčov, vrátane náhradníkov  bude uverejnený na stránke e Tenisu 7 dní pred začiatkom 
súťaže. 
 



5.   Vklady:  mladšie, staršie žiactvo ,dorast, dospelí  15,- €  

          
6.   Hosp. podmienky:  hráči štartujú na vlastné náklady, príp. na náklady svojho klubu 

                                        
7.  Titul: víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Halový Majster SsTZ na rok 2019, dostanú , poháre, medaily  

        
8.  Povinnosti hráčov:  po dobu účasti riadiť sa pokynmi riaditeľstva a vrchného rozhodcu majstrovstiev 

 
9.  Informácie: podávajú organizační pracovníci jednotlivých majstrovstiev požiadavky na ubytovanie treba zaslať 

písomne usporiadateľovi 14 dní pred začiatkom jednotlivých majstrovstiev                       

 

B/ TECHNICKÉ  USTANOVENIA 

 
1.  Predpis: hrá sa podľa platných pravidiel súťažného poriadku a tohto rozpisu         

 
2.  Kategórie:  ml. žiaci, ml. žiačky, st. žiaci, st. žiačky, dorastenci, dorastenky, muži, ženy  

 
3.  Disciplíny:  dvojhra, štvorhra 

 
4.  Spôsob hry:  vylučovací , dvojhra sa hrá na dva víťazné sety a tretí rozhodujúci set sa hrá ako supertajbrejk 
do 10 a to okrem semifinále a finále. Štvorhra sa hrá systémom bez výhod ( No – Ad ) a prípadný tretí 
rozhodujúci set sa hrá ako supertajbrejk do 10. Vo všetkých súťažiach /dvojhra,štvorhra/ sa bude uplatňovať 
pravidlo No-Let, t.j. pri dotyku siete, pri podaní, sa pokračuje v hre. 
 
 
5.  Počet štartujúcich a nominácia: 

ml. žiactvo st.žiactvo dorast  muži ženy  
počet štartujúcich        32      32     32     32         24 

 priama nominácia podľa OR       26      26     26     26         18 
 nižšia vek.kat. – určí KM SsTZ        2                         2                         2                          2           2 
 voľné karty usporiadateľ         2                         2                         2                          2           2 
 voľné karty SsTZ          2                         2                         2                          2           2 
  

Nominácia len z prihlásených v stanovenom termíne cez eTenis.  
Akceptácia 7 dní pred začiatkom majstrovstiev  
 

Na MSR sa môže prihlásiť každý hráč (ka) zo Stredoslov. regiónu. Z prihlásených hráčov na 
MSR SsTZ zostaví nomináciu podľa umiestnenia na majstrovstvách regiónu nasledovne  
(pre všetky vekové kat. 12,14,16,18): 
1. Umiestnenie vo dvojhre na HMR 
2. V prípade hráčov, ktorí vo dvojhre skončili v rovnakom kole /OF,ŠF/ brať do úvahy umiestnenie 
vo štvorhre na HMR. 
3. Umiestnenie v oficiálnom rebríčku hráčov vo svojej kategórií. 
4. Umiestnenie v predbežnom rebríčku vo svojej kategórií 
5. V prípade rovnosti prvých štyroch parametrov prihliadnuť na rebríček hráča v kategórií v ktorej 
pôsobil v uplynulej sezóne a v prípade kategórie mladšieho žiactva brať do úvahy výsledky a počet 
turnajov absolvovaných v kategórií detí. 
6. V mladšom žiactve vyčleniť jedno miesto pre hráča, ktorý bol v minulej sezóne v kategórií detí 
s podmienkou, že v HMR bude vo dvojhre minimálne vo štvrťfinále. 
 

       
6.  Podmienky štartu:  platná registrácia, zaplatenie vkladu 

 
7.  Žrebovanie:  mladší žiaci a žiačky                           14. 12. 2018  o  10,00 hod.   
                            starší žiaci a žiačky                              7. 12. 2018  o  10,00 hod. 
                            dorast         14. 12. 2018  o  10,00 hod. 
                            muži,ženy                                               7. 12. 2018  o  10,00 hod. 

     
 Žrebovanie sa uskutoční na sekretariáte SsTZ je verejné a bude vykonané len z prihlásených účastníkov. 
 Po vyžrebovaní bude stanovený časový rozpis zápasov  na 1. deň majstrovstiev, ktorý bude zverejnený      
 na stránke  e Tenisu. 
 
 
8.  Prezentácia:  20 minút pred začiatkom svojho zápasu v 1. kole 



 
9. Odporučený časový rozpis: Hráč by nemal odohrať viac ako 3 zápasy denne. Posledný zápas 

denného programu v kategórii mládeže môže byť nasadený najneskôr o 21,00 hod. hracieho dňa. 
Prestávka medzi posledným odohraným zápasom hráča a jeho 1.zápasom nasledujúceho dňa musí byť 
minimálne 10 hodín.  

 
pre 2 dvorcovú halu    pre 3 dvorcovú halu 

1.deň: 1.kolo dvojhra    1.deň: 1.kolo dvojhra 
  predkolo štvorhra  ?    predkolo štvorhra 

2.deň: 2.kolo dvojhra     1.kolo štvorhra 
  1.kolo štvorhra    2.deň 2.kolo dvojhra 
  štvrťf. štvorhra ?     štvťfinále dvojhra 

3.deň: štvrťfinále dvojhra    štvrťfinále štvorhra 
  semifinále dvojhra    semifinále štvorhra 

semifinále štvorhra   3.deň semifinále dvojhra  
4.deň: finále dvojhra      finále dvojhra 

  finále štvorhra     finále štvorhra 
 

Medzi jednotlivými zápasmi, v ktorých hráč štartuje, má právo na odpočinok vo všetkých 
vekových kategóriách v závislosti od dĺžky trvania zápasu resp. dohrávky nasledovne: 
- ak sa hrá menej ako 1 hodinu – min. prestávka 30 minút 
- ak sa hrá viac ako 1 hodinu ale menej ako 1 hodinu a 30 minút – min. prestávka 1 hodina 
- ak sa hrá viac ako 1 hodinu a 30 minút – min. prestávka 1 hodina a 30 minút. 

 
Organizátor vzhľadom na priebeh súťaže môže urobiť úpravu časového rozpisu majstrovstiev. Úprava 
musí byť včas zverejnená. 

 
     10.  Lopty:  DUNLOP FORT ALL COURT s logom STZ 

 
11.  Rozhodcovia: vrchného rozhodcu a jeho zástupcu nominuje SsTZ. Jednotlivé zápasy sa hrajú bez 

hlavných rozhodcov. Vrchný rozhodca môže rozhodnúť o inom spôsobe rozhodovania zápasov. Vrchný 
rozhodca ( prípadne jeho zástupca) musí byť prítomný počas finálových zápasov na dvorci. 

 
12.  Námietky:  písomne riaditeľstvu majstrovstiev podľa súťažného poriadku 

 
13.  Povinnosti usporiadateľa: denne spracovávať výsledky cez systém eTenis a po skončení 

majstrovstiev kompletnú správu zaslať do 24 h na SsTZ 
 
 
 
 

Schválené Vv SsTZ dňa 20.11.2018 
 
 
 

Organizačné výbory HM SsTZ v tenise na rok 2019 
 
Mladší žiaci  

Usporiadateľ:  OZ ŠK Odema Púchov 
Termín:   15. – 17.12. 2018 
Poč. dvorcov, povrch: 3   Herculan TC 
Riaditeľ:   Michal Ďurovec 
Vrchný rozhodca:  Ivan Luhový 
Zástupca rozhodcu: Jaroslav Jarina 
Zdravotník:  Roman Chovanec 
Informácie:  Michal Ďurovec, mob: 0907647687, michal.durovec@matchpointtennis.sk 
    
Mladše žiačky 

Usporiadateľ:                TK Žilina  
Termín:                         15.- 18.12. 2018 
Poč. dvorcov, povrch:         2 Decoturf   
Riaditeľ:                        Veronika Blašková 
Vrchný rozhodca:  Anton Blaško 
Zástupca rozhodcu: Branislav Kališ 
Zdravotník:  Michal Janovec 
Informácie:                   Anton Blaško, mob: 0911741962, office@tkzilina.sk 
 
 



Starší žiaci  

Usporiadateľ:  Lieskovský tenisový klub - LTC  
Termín:   8. - 11.12. 2018 
Poč. dvorcov, povrch: 2  Green set     
Riaditeľ:   Jana Tužinská 
Vrchný rozhodca:   Dagmar Regendová 
Zástupca rozhodcu: Timea Gajdošová 
Zdravotník:  Jana Vranová 
Informácie:  Jana Tužinská, mob:0905892677, jana.tuzinska@gmail.com 
 
 
 
Staršie žiačky 

Usporiadateľ:  TK Kysucké Nové Mesto  
Termín:   8. - 11.12. 2018 
Poč. dvorcov, povrch: 2   antuka 
Riaditeľ:    Igor Janíček 
Vrchný rozhodca:   Mgr.Boris Drexler 
Zástupca rozhodcu: Michal Bača 
Zdravotník:  MUDr.Jaroslava Šiková 
Informácie:  Mgr. Boris Drexler, mob: 0915844254, drexob@gmail.com,  
 
                          
 
Dorastenci   

Usporiadateľ:                 TC Baseline Banská Bystrica 
Termín:                          15.- 17.12. 2018 
Poč. dvorcov, povrch:         3 Hard court 
Riaditeľ:   Martin Labaš 
Vrchný rozhodca:         Dagmar Regendová 
Zástupca rozhodcu: Marek Novák 
Zdravotník:  Jana Ternuščáková 
Informácie:                     Marek Novák, mob: 0905524647, marektenis@zoznam.sk 
 
 
 
Dorastenky 

Usporiadateľ:                Lieskovský tenisový klub - LTC  
Termín:                         15.- 18.12. 2018 
Poč. dvorcov, povrch:         2  Green set       
Riaditeľ:                        Jana Tužinská 
Vrchný rozhodca:  Tomáš Pavlovský 
Zástupca rozhodcu: Timea Gajdošová 
Zdravotník:  Jana Vranová 
Informácie:                   Jana Tužinská, mob:0905892677, jana.tuzinska@gmail.com 
 
 
 
Dospelí 

Usporiadateľ:                TC Baseline Banská Bystrica  
Termín:                          8.- 10.12. 2018 
Poč. dvorcov, povrch:        3 Hard court  
Riaditeľ:   Martin Labaš 
Vrchný rozhodca:         Martin Madliak 
Zástupca rozhodcu: Marek Novák 
Zdravotník:  Jana Ternuščáková 
Informácie:                     Marek Novák, mob: 0905524647, marektenis@zoznam.sk 
 

 

mailto:drexob@gmail.com

