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

 
 
SPRAVODAJ   SsTZ  č. 1 / 2015 

 
1/  Upozorňujeme: 

- Klub prihlasuje svoje družstvo do súťaže (včítane seniorov a detí do 10 rokov)  
 do 15. 2. 2015 čl.78 SP ( prihlášku nájdete na stránke www.stz.sk  v sekcii 

STZ „Tlačivá“). Od 10. marca sa zrušenie prihlášky považuje za odstúpenie 
družstva zo súťaže ( čl.101 SP). 

 Súťaž družstiev detí do 10 rokov (chlapci, dievčatá a zmiešané družstvo). 
Každý klub môže do súťaže prihlásiť najviac 2 družstvá v skupine. Systém súťaže 
bude zverejnený po uzavretí prihlášok a závisí od počtu prihlásených družstiev. 
 

- súpisky  družstiev (včítane seniorov a detí do 10 rokov) zaslať do 31. 3. 2015.  
TK zostavujú súpisky v programe eTenis, do 31.3.2015.    
Súťaž družstiev bude zverejnená na webovej stránke STZ v sekcii eTenis.  
  
Všetci hráči uvedení na súpiske, musia mať v čase spracovania súpisky a pri každom 
nastúpení v stretnutiach, platnú registráciu. Minimálny počet hráčov na súpiske sa 
musí zhodovať s počtom dvojhier príslušnej súťaže. Po tomto termíne všetky zmeny 
v súpiskách je klub povinný ohlásiť riadiacemu orgánu súťaže. Za moment 
dodatočného pripísania hráča na súpisku sa považuje zverejnenie pripísania 
riadiacim orgánom v systéme eTenis.   
V súťažiach II. a III. triedy stretnutia pozostávajú zo 6 zápasov ( 4 dvojhry a 2 
štvorhry ). V súťažiach I. triedy sa budú hrať stretnutia na 7 zápasov (5 dvojhier a 2 
štvorhry) 
Pozor zmena podľa SP – Čl.103 
V súťažiach I. triedy kategórie mladšieho žiactva sa budú hrať stretnutia na 6 
zápasov ( 4 dvojhry a 2 štvorhry)  
Súťaže družstiev  seniorov sa hrajú: 
 vo vekových skupinách 35+, 45+ ( 4 dvojhry a 1 štvorhra ),  

       55+,  65+( 2 dvojhry a 1 štvorhra ) 
Stretnutia detí do 10 rokov budú pozostávať zo 6 zápasov ( 4 dvojhry a 2 štvorhry). 
Podrobnosti budú uverejnené v Rozpise súťaže družstiev. Všetci hráči uvedení na 
súpiske (seniori aj deti do 10 rokov), musia mať platnú registráciu príp. schválené 
hosťovanie do príslušného klubu.  
 
Termín hosťovania je od 15.1.do 28. 2. 2015 - v tomto termíne môžu požiadať o 
hosťovanie aj hráči, ktorí sú registrovaní v STZ bez klubovej príslušnosti. Túto 
výnimku schválil VV STZ a platí iba pre rok 2015. 
Kapitán družstva, ako aj jeho náhradník musí mať rozhodcovskú kvalifikáciu , alebo 
absolvovať školenie kapitánov družstiev. 
Klub musí mať: - platnú klubovú registráciu na rok 2015 ( do 15.2.2015 ) 
                         - uhradené pokuty za predchádzajúci rok voči STZ a SsTZ  
                         - podať včas prihlášku a uhradiť vypísaný vklad   
SsTZ ako riadiaci orgán súťaže rozhodol, že za víťazné družstvo, v mládežníckych 
kategóriách v r.2014 vo všetkých triedach, nebude tenisový klub za toto družstvo platiť 
štartovné v sezóne 2015. 
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Vklady za družstvá: 
muži   24,- € 
kategórie žiactva a dorastu   17,- €  

   deti do 10 rokov  a seniori       3,- €  
Tento vklad musí byť uhradený do žrebovania družstiev (21.3.2015)  
(č.ú.: 0050195205/0900).  
 
Súťaž družstiev začína  25.apríla 2015. 
Termíny stretnutí: 
Muži: 25.4., 2.5., 8.5., 23.5., 30.5., 6.6., NT: 1.5., 13.6., 20.6., 27.6.  
Dorast: 26.4., 1.5., 3.5., 24.5., 31.5, 7.6., NT: 8.5., 14.6., 21.6., 28.6. 
Staršie žiactvo: 2.5., 8.5., 23.5., 30.5., 6.6., 13.6., NT: 20.6., 27.6. 
Mladšie žiactvo: 1.5., 3.5., 24.5., 31.5., 7.6., 14.6.,., NT: 8.5., 21.6., 28.6. 
Deti do 10 rokov: 25.4., 1.5., 2.5., 8.5., 16.5., 30.5.  NT: 14.6., 21.6. 
Seniori: 26.4., 1.5., 24.5., 7.6., NT: 21.6., 28.6. 
 
2/  DK SsTZ  upozorňuje: 
TK, ktoré ešte nezaplatili pokuty uverejnené v Správe DK SsTZ zo dňa 30.6.2014 
(uverejnené na internetovej stránke v sekcii Stredoslovenský zväz), aby ich uhradili 
do 6.2.2015, inak ich prihlášky do súťaže družstiev na rok 2015 nebudú akceptované 
(Tenis Centrum Bojnice, TK Dolné Kysuce, Lieskovský LTC, TK Ružomberok  , 
TK Kysucké Nové Mesto, TKM Martin, TK Tvrdošín, TK NCHZ Nováky, TC Dixon 
Tenisia B. Bystrica )   
 č.ú.: 0050195205/0900, Slovenská sporiteľňa B. Bystrica. 
 
3/  Informácie: 

- Konferencia zástupcov TO, TK SsTZ a žrebovanie družstiev sa uskutoční dňa 
21.3.2015 o 9,00 hod. v Banskej Bystrici, pozvánky budú včas zaslané 
tenisovým klubom. 

    
Oficiálna lopta STZ v tenisovej sezóne 2015 
- oficiálna lopta pre rok 2015 pre všetky súťaže družstiev a turnaje jednotlivcov je   
výhradne lopta , DUNLOP s logom STZ  
V prípade porušenia tohto rozhodnutia a použitie inej lopty ako Dunlop s logom STZ na 
oficiálnych podujatiach STZ a SsTZ budú TK a oddiely sankcionované podľa Súťažného 
poriadku tenisu ( DP čl.35 bod 9). Usporiadateľov turnajov žiadam aby do správy z turnaja 
uvádzali celý názov lopty. 
 
- úprava športovo-technických predpisov STZ z Rady STZ 29.11.2014 platných od  
  1.12.2014. (nájdete na www.stz.sk v sekcii STZ „Stanovy a predpisy“ ) 
 
- školenie kapitánov družstiev dňa 28. marca 2015 (sobota) o 9,00 hod. v 
Banskej Bystrici, budova sekretariátu SsTZ, Partizánska cesta 93,   
a  28.marca o 9,00 hod, v Žiline  areál TK. 
Školenie je jednodňové, poplatok 15 €. Poslať do 23.3.2015 na bankový účet  
0050195205/0900, Slovenská sporiteľňa B. Bystrica, VS: uviesť číslo klubu, 
Prihlášky zaslať do 16. 3. 2015 email: stredotenis@stz.sk,  
do prihlášky uviesť miesto školenia. 
 
- SsTZ plánuje na jeseň 2015 organizovať školenie trénerov 1. stupňa. Na školenie 
sa treba prihlásiť na stránke www.stz.sk v sekcii STZ „Metodila,Tréneri „, kde vyplníte 
formulár „Prihláška na školenie trénerov “. 
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