
  
 
 
 

Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica 
tel.: 048/4142307, e-mail: stredotenis@stz.sk 

 
 

 Spravodaj   SsTZ  č. 2 /2016 
 

Upozorňujeme TK. TO: 
   
1./ do 15.10.2016 je termín na podanie žiadosti o usporiadanie turnajov na rok 2017. 
Žiadosť o usporiadanie turnaja treba spracovať prostredníctvom klubového systému eTenis, 
okrem turnajov seniorov, prihlášku treba zaslať na predpísanom tlačive „Prihláška turnaja do 
TL“ na mail: janka.siebenstichova@stz.sk. 
Do kolónky poznámka, uveďte aj alternatívne termíny prihlasovaného turnaja, príp. aj 
neakceptovanie preradenia turnaja do nižšej triedy. V zmysle platných ŠTP sú všetci 
usporiadatelia turnajov povinní nielen prijímať prihlášky hráčov cez systém eTenis, ale aj 
spracovať výsledky v systéme eTenis. 
Upozorňujeme, že v rámci letných turnajov mládeže (mladšie žiactvo, staršie žiactvo a 
dorast) je termínom priradená aj regionálna príslušnosť, t.j. záujemca o usporiadanie 
turnaja sa môže hlásiť len na termíny svojho regiónu. 
Predbežná TL na rok 2017 je uverejnená na www.stz.sk.  
Usporiadatelia pozor na zmenu prezentácie, v sezóne 2017 všetky turnaje 
mládeže (A, B, C, D ) začínajú prezentáciou  CHLAPCOV. 
Oficiálna TL na sezónu 2017 bude zverejnená do 15.11.2016. Za turnaje 
zverejnené v oficiálnej termínovej listine (okrem detí a seniorov) uhradia 
usporiadatelia v zmysle súťažného poriadku čl.15 poplatky vo výške A = 50 €,  
B = 30 €, C = 20 €, D = 10 €.  
Termín na úhradu poplatkov je do 25.11. 2016.  
Po tomto termíne budú turnaje, za ktoré poplatok nebude uhradený zrušené 
alebo nahradené inými usporiadateľmi. ( poplatky sa netýkajú turnajov detí 
a seniorských turnajov )   
STZ vyhlasuje konkurz na organizovanie majstrovstiev Slovenska jednotlivcov mládeže na rok 
2017. Prihlášky na MSR jednotlivcov treba spracovať cez klubový systém eTenis do 
15.10.2015. Podrobné informácie sú uverejnené na www.stz.sk - termínová listina  
STZ vyhlasuje konkurz na organizovanie halových a letných majstrovstiev Slovenska 
jednotlivcov seniorov (35+ - 85+ ) na rok 2017. Prihlášky na MSR jednotlivcov treba 
spracovať cez klubový systém eTenis do 15.10.2016. Podrobné informácie sú uverejnené na 
www.stz.sk - termínová listina 
 
2./ Obnova kolektívnej registrácie 1. – 31. októbra 2016. Pri obnove KL na 
tenisovú sezónu 2017 musia tlačivo vyplniť všetky kluby, pokiaľ tak neurobili v priebehu 
sezóny 2016.   Tlačivo na obnovu kolektívnej registrácie nájdete na www.stz.sk ,v sekcii – 
tlačivá. Prihlášku a kópiu dokladu o uhradení poplatku zaslať na STZ, športovo-technický 
úsek, Príkopova 6, 831 03 Bratislava. Poplatok za kolektívnu registráciu je v príslušnom 
tenisovom roku 5 € ak je uhradený v predpísanom termíne. Po tomto termíne (po 31.10.) sa 
zvyšuje poplatok na 20 €.   
TK,TO, ktoré nebudú mať obnovenú kolektívnu registráciu v tomto termíne, STZ nepridelí na 
sezónu 2017 nijaký turnaj. 
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3./ upozorňujeme všetkých usporiadateľov oficiálnych turnajov STZ, že podujatia, ktoré im 
budú pridelené, sú povinní hrať výlučne so schválenou loptou značky  
DUNLOP s  LOGOM STZ, t.j. na výber majú z týchto možností: 

- Dunlop Fort Clay Court s logom STZ 
- Dunlop Fort All Court s logom STZ 

Iné typy lôpt Dunlop ( bez loga STZ ) nie sú schválenými loptami. 
Pre turnaje detí sú schválené nasledovné mäkké lopty: Dunlop Stage 1 ( zelená ), Dunlop 
Stage 2 ( oranžová ) a Dunlop Stage 3 ( červená ). 
 
 
4./ Pripomienky a podnety k úpravám Športovo - technických predpisov treba zaslať na STZ 
do  15.9.2016 na adresu mail: janka.siebenstichova@stz.sk 
 
 
5./ od 10. októbra do 10. novembra -  Prestupový termín,  poplatok 35 €  
         (deti do 10 rokov 17 € ) 
      od 15. januára do konca februára -  Hosťovanie , poplatok 20 € 
         ( deti do 10 rokov 10 € ) 
 
6./ TK,TO ktorým boli DK SsTZ udelené poriadkové pokuty (uverejnené na internete, v sekcii 
– SsTZ) v súťažiach družstiev 2016 na základe porušenia pravidiel, ich musia uhradiť do 
15.10.2016. (úhrada v stanovenom termíne podmieňuje pridelenie turnaja v sezóne 
2017). 
 
 
7./ Upozorňujeme kluby, že od 1.7.2016 v súlade so znením Zákona č.440/2015 o športe je 
v platnosti nový Registračný a Disciplinárny poriadok STZ. 
 
 
8./ SsTZ dáva do pozornosti tenisovým klubom: 

• do 1.9. 2016 uzávierka prihlášok na podávanie žiadosti o grant 
• 10. – 11.9. 2016 letné majstrovstvá SsTZ jednotlivcov v kat. detí do 10 rokov 
• 15. 9. 2016 SsTZ pripravuje 6. ročník turnaja tenistov amatérov 

Bližšie informácie nájdete na stránke Stredoslovenského tenisového zväzu 
 
 
 
 
 
 
 
Schválené Vv SsTZ dňa 22.8.2016 
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