STREDOSLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ
Partizánska cesta 93, 97584 Banská Bystrica
tel./fax: 048/4142307, e-mail: stredotenis@stz.sk
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Upozorňujeme:

Spravodaj

SsTZ č. 2 /2012

1./ Konkrétne pripomienky k rebríčkom na rok 2012 treba zaslať písomne na predpísanom
formulári (nájdete na www.stz.sk) najneskôr do 5.10.2012 (poštou, faxom, e-mailom) na
STZ, J. Siebenstichová, Príkopova 6, 831 03 Bratislava, fax: 02/49209879, e-mail:
janka.siebenstichova@stz.sk. Pripomienky po tomto termíne nebudú akceptované.
Na internetovej stránke STZ v systéme eTenis sú uverejnené okrem predbežných rebríčkov
aj všetky odohraté turnaje. Každý hráč si môže v karte hráčov skontrolovať získané body za
turnaje, ktoré absolvoval v súťažiach jednotlivcov, ako aj v súťažiach družstiev.

2./ do 15.10.2012 je termín na podanie žiadosti o usporiadanie turnajov na rok 2013.
Žiadosť o usporiadanie turnaja treba spracovať prostredníctvom klubového systému eTenis.
(okrem turnajov seniorov- tie treba písomne- formulár na www.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. Predbežná TL na rok 2013 je uverejnená v mesačníku
Tenis č. 8 str. 18,23.
Oficiálna TL na sezónu 2013 bude zverejnená 15.11.2012. 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 30.11.2012. Po tomto termíne
budú turnaje, za ktoré poplatok nebude uhradený zrušené alebo nahradené inými
usporiadateľmi.
STZ vyhlasuje konkurz na organizovanie majstrovstiev Slovenska jednotlivcov mládeže na rok
2013. Prihlášky na MSR jednotlivcov treba spracovať cez klubový systém eTenis do
15.10.2012. Podrobné informácie sú uverejnené v mesačníku Tenis č.8 na str.39.
STZ vyhlasuje konkurz na organizovanie halových a letných majstrovstiev Slovenska
jednotlivcov seniorov (35+ - 85+ ) na rok 2013. Prihlášky na MSR jednotlivcov treba
spracovať cez klubový systém eTenis do 15.10.2012. Podrobné informácie sú uverejnené
v mesačníku Tenis č.8 na str.39.
3./ 1. – 31. októbra 2012- termín obnovenia kolektívnej registrácie na tenisový rok
2013. 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 2013 nijaký turnaj.
4./ V novembri sa uskutoční zasadnutie Rady STZ, ktorá je oprávnená schvaľovať úpravy
ŠTP. Pripomienky a podnety k úpravám ŠTP treba doručiť v písomnej forme na STZ do
30.9.2012 na adresu e-mail: janka.siebenstichova@stz.sk, fax: 02/49209879 )
5./ od 20. októbra do 10. januára - Prestupový termín (poplatok 35 €).
od 15. januára do konca februára - Hosťovanie (poplatok 20 €).
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6./ TK,TO ktorým boli DK SsTZ udelené poriadkové pokuty (uverejnené na internete, v sekcii
– SsTZ) v súťažiach družstiev 2012 na základe porušenia pravidiel, ich musia uhradiť do
15.10.2012. (úhrada v stanovenom termíne podmieňuje pridelenie turnaja v sezóne
2013).
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