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SÚŤAŽNÝ PORIADOK
I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Súťažný poriadok (ďalej len SP) stanovuje organizáciu a riadenie tenisových súťaží hraných
na území Slovenskej republiky, vrátane medzinárodných, pokiaľ pre tieto neplatia iné
pravidlá.

Článok 2
Ustanovenia tohto SP sa musia uplatňovať tak, aby sa zaistil poriadok v súťažiach, ich
hladký a regulárny priebeh, a aby sa v plnej miere uplatnila zásada, že o víťazstve v zápase
a stretnutí má rozhodovať výsledok na ihrisku.

II.
ORGANIZÁCIA SÚŤAŽÍ
Rozdelenie súťaží
Článok 3
Tenisové súťaže sú organizované ako súťaže družstiev a jednotlivcov. Všetky súťaže sú
súčasťou rebríčkového hodnotenia hráčov a hráčok (ďalej len „hráči“) a z tohto dôvodu sa
považujú za súťaže majstrovské. Výnimku tvoria len klubové turnaje a priateľské súťaže
družstiev, ktoré sa považujú za súťaže nemajstrovské. Súťaže sa delia na:
- majstrovstvá (majstrovstvá SR a majstrovstvá regiónov),
- turnaje.
Základným herným obdobím, v ktorom sa súťaže konajú, je tenisová sezóna. Začína sa 1.
októbra predchádzajúceho a končí 30. septembra kalendárneho roku.

Článok 4
Súťaže jednotlivcov a družstiev organizujú a riadia v súlade so svojimi stanovami:
- Slovenský tenisový zväz (ďalej len STZ),
- orgány nižších územných celkov.

Článok 5
Počet hráčov alebo družstiev v súťažiach, a podmienky na účasť v nich, stanovuje rozpis
príslušnej súťaže, ktorý musí byť v súlade so SP. Vydáva ho usporiadateľ súťaže.
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Vekové kategórie
Článok 6
Súťaže sa hrajú v týchto vekových kategóriách:
deti

do 10 rokov

mladšie žiactvo

11 - 12 rokov

staršie žiactvo

13 - 14 rokov

dorast

15 - 18 rokov

dospelí

nad 18 rokov

seniori

nad 35 rokov

Majstrovstvá Slovenska sa môžu organizovať aj pre mladší dorast (15 - 16 rokov). Za
mládež sa považujú kategórie mladšie žiactvo, staršie žiactvo, mladší dorast a dorast.
Vekové kategórie detí a seniorov, a ich súťaženie, upravujú zvláštne predpisy STZ - Predpis
pre súťaže detí a Predpis pre súťaže seniorov. Ak v týchto predpisoch nie je stanovené inak,
platia aj pre tieto kategórie ustanovenia tohto SP.

Článok 7
Pre zaradenie hráča do určitej vekovej kategórie je rozhodujúci vek, ktorý dosiahne v tom
kalendárnom roku, v ktorom končí príslušná tenisová sezóna. Prechod do vyššej vekovej
kategórie sa v závislosti od tohto ustanovenia uskutočňuje vždy ku dňu začiatku príslušnej
tenisovej sezóny.

Článok 8
Hráč môže štartovať v tej vekovej kategórii, ktorá zodpovedá jeho veku a tiež vo všetkých
vyšších vekových kategóriách (okrem kategórie detí, viď. čl. 9). Seniori môžu štartovať
okrem svojej kategórie (viď predpis pre súťaže seniorov) aj v kategórii dospelých. Za
spôsobilosť k štartu v súťaži zodpovedá zo zdravotnej stránky každý hráč sám, u hráča
mladšieho ako 18 rokov tiež jeho zákonný zástupca. Usporiadateľ súťaže, ani rozhodca,
nevykonáva kontrolu zdravotnej spôsobilosti.

Článok 9
Príprava mládeže na budúcu pretekársku činnosť sa uskutočňuje v kategórii detí. Pre túto
vekovú kategóriu sa nezostavujú rebríčky. Deti, ktoré dosiahnu 10 rokov v kalendárnom
roku, v ktorom končí príslušná sezóna, môžu štartovať aj v kategórii ml. žiactva. Mladšie
deti sa nemôžu zúčastniť na súťažiach vo vyšších vekových kategóriách.

Článok 10
Usporiadanie každej súťaže musí byť vopred schválené.
Usporiadateľom majstrovstiev je riadiaci zväzový orgán podľa článku 4, ktorý je povinný
vydať rozpis súťaže. Vlastným technickým usporiadaním poveruje niektorý tenisový oddiel,
klub alebo spolok (ďalej len „klub“). Majiteľom práv na usporiadanie medzinárodných
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podujatí, zaradených do oficiálnych kalendárov ITF a TE, je STZ. Usporiadaním týchto
podujatí poveruje STZ jednotlivé kluby. Podmienky usporiadania sú špecifikované v
zmluve medzi STZ (STZ Marketing, s.r.o.) a príslušným klubom. Majstrovstvá Slovenska s
medzinárodnou účasťou sa považujú za medzinárodný turnaj.
Usporiadavanie turnajov schvaľuje STZ a jeho nižšie zväzové orgány.

Článok 11
Turnaje sa delia do tried podľa Prílohy č. 6 a kritérií, ktoré stanovuje STZ v predpise
súvisiacom s týmto SP. Okrem podmienok, ktoré musí usporiadateľ vzhľadom na triedu
turnaja splniť, je v predpise špecifikované, ktoré turnaje podliehajú schváleniu STZ (turnaje
vyšších tried), a ktoré nižšiemu zväzovému orgánu (turnaje nižších tried).

Tvorba termínových listín
Článok 12
STZ zostaví a vydá predbežnú termínovú listinu najdôležitejších súťaží a majstrovstiev SR
na celý nasledujúci súťažný rok.
- do 30. 9.

Článok 13
Klub spracuje žiadosť o usporiadanie akéhokoľvek domáceho turnaja v nasledujúcom
súťažnom roku cez systém etenis:
- do 15. 10.
- turnaje plážového tenisu do 31.3. aktuálnej tenisovej sezóny

Článok 14
STZ posúdi, v spolupráci s regionálnymi zväzmi doručené prihlášky a zostaví termínovú
listinu na nadchádzajúcu sezónu
- do 15. 11.
- turnaje plážového tenisu do 15. 4. aktuálnej tenisovej sezóny

Článok 15
Turnaje zaradené do jednotnej termínovej listiny sa považujú za schválené ak usporiadateľ
uhradí poplatok za zaradenie turnaja do termínovej listiny (A = 50,- €, B = 30,- €,
C = 20,- €, D = 10,- €) a len tieto sa budú klasifikovať. V prípade zrušenia turnaja sa
poplatok za zaradenie do TL usporiadateľovi nevracia. Dodatočné zaraďovanie turnajov do
termínovej listiny je neprípustné.
Riadiace orgány (RTZ a STZ) majú právo pozmeniť niektoré z údajov uvedených
usporiadajúcim klubom v prihláške (napr. povolený počet účastníkov, doba prezentácie a
pod.) tak, aby konečná verzia termínovej listiny bola v súlade so schválenými princípmi
tvorby termínovej listiny.
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Usporiadateľ je naopak povinný vo svojom rozpise rešpektovať všetky ďalšie údaje tak, ako
boli zverejnené v termínovej listine. Údaje uvedené v termínovej listine zverejnenej na
internetovej stránke STZ a rozpise súťaže sú záväzné. Za nesplnenie tejto povinnosti je
riadiaci orgán oprávnený udeliť poriadkovú pokutu až do výšky 10,- €.

Článok 16
Zaradením do termínovej listiny vzniká usporiadateľovi povinnosť turnaj usporiadať
v stanovenom termíne a v príslušnom regióne, t.j. miesto konania turnaja musí byť totožné
s regionálnou príslušnosťou klubu. Ak sa tak nestane, s výnimkou prípadov, ktoré nastanú
bez jeho zavinenia, je usporiadateľ povinný zaplatiť riadiacemu zväzovému orgánu
poriadkovú pokutu, a to vo výške od 67,- € do 166,- € v závislosti od triedy turnaja. Pri
opakovaných prípadoch nasleduje udelenie pokuty a nepridelenie turnajov STZ v
nasledujúcom roku (čl. 35, bod 5 DP).

III.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K HRACÍM PORIADKOM
Základné technické ustanovenia
Článok 17
Všetky tenisové súťaže sa hrajú podľa pravidiel tenisu, SP a rozpisu danej súťaže.

Článok 18
V súťažiach všetkých vekových kategórií sa hrajú všetky zápasy na dva vyhrané sety z
troch. Ak je v ktoromkoľvek sete zápasu stav hier 6:6, hrá sa trinásta hra podľa pravidiel pre
rozhodujúcu hru (tajbrejk), ako hra určujúca víťaza v tomto sete. Vo štvorhre sa vo všetkých
súťažiach hrá systémom bez výhody (No-Ad) a prípadný tretí rozhodujúci set sa hrá ako
jediná rozhodujúca hra (tajbrejk do 10 bodov). Vo dvojhre je supertajbrejk možné aplikovať
iba v halovej sezóne a to okrem semifinále a finále. Vo všetkých súťažiach (dvojhra i
štvorhra), okrem kategórie dospelých a seniorov, sa aplikuje pravidlo No-Let, t.j. pri dotyku
siete, pri podaní, sa pokračuje v hre.
Vo výnimočných odôvodnených prípadoch, napr. ak zlé poveternostné podmienky
obmedzujú riadne ukončenie súťaže, má právo vrchný rozhodca rozhodnúť o zmene
skórovacieho systému podľa potreby.
Riadiaci orgán súťaže môže určiť aj iný systém odohrania zápasu (napr. rozhodujúca hra
namiesto rozhodujúceho setu a pod.), v súlade s Pravidlami tenisu.
V kategórii mužov na majstrovstvách SR, halových majstrovstvách SR môže riadiaci
zväzový orgán v rozpise súťaže stanoviť, že finále sa bude hrať na tri víťazné sety z piatich.

Článok 19
Na rozohranie pred začiatkom zápasu je vyhradená doba 5 minút. Túto možnosť majú hráči
aj pred pokračovaním v prerušenom zápase, ak prerušenie trvalo viac ako 10 minút alebo sa
po prerušení pokračuje v zápase na inom dvorci.
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Článok 20
V priebehu zápasu nie je povolená prestávka na odpočinok v žiadnej vekovej kategórii,
okrem situácie keď je aplikované pravidlo o extrémnom teple (kódex správania č. 2.14).
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 = minimálna prestávka 30 minút
- ak sa hrá viac ako 1 hodinu, ale menej ako 1 hodinu a 30 minút = minimálna prestávka 1
hodina
- ak sa hrá viac ako 1 hodinu a 30 minút = minimálna prestávka 1 hodina a 30 minút

Článok 21
Zápas sa skrečuje v prospech súpera, ak hráč:
- nenastúpi do desiatich minút (čakacia doba) od vyhlásenia zápasu vrchným rozhodcom
alebo riaditeľstvom turnaja ku hre, a ani po ďalšej výzve opätovne do piatich minút
nenastúpi na zápas,
- odmietne hrať alebo nepokračuje v hre napriek výzve vrchného rozhodcu,
- po predchádzajúcej výzve vrchného rozhodcu ďalej porušuje ustanovenie pravidiel tenisu
o pokynoch hráčovi (koučovanie),
- dopúšťa sa počas zápasu hrubého nešportového správania - pozri Kódex správania čl.2.12.,
- odmietne sa podrobiť dopingovej skúške alebo sa touto skúškou preukáže použitie
dopingu.
Zápas sa skrečuje v prospech súpera aj v ďalších prípadoch, ak to stanovujú pravidlá tenisu
alebo SP.
V prípade skrečovania zápasu zo strany hráča, mimo prípadov uvedených v Kódexe
správania čl. 3.2., môže hráč nastúpiť v ďalších zápasoch stretnutia alebo v iných
disciplínách tej istej súťaže.

Ihrisko
Článok 22
Rozmery tenisového dvorca a jeho vybavenie musia zodpovedať pravidlám. Jeho povrch
musí byť z materiálu schváleného riadiacim orgánom.
Pri slnečnom počasí je povinnosťou, aby boli k dispozícii ako trvalé zariadenie každého
otvoreného dvorca aj slnečníky.

Článok 23
V súťažiach družstiev a jednotlivcov (s výnimkou medzinárodných podujatí, kde platia
predpisy príslušnej medzinárodnej federácie) musí byť za každou základnou čiarou
priestor (výbeh) najmenej 5,5 metra a vedľa postrannej čiary voľný priestor (výbeh)
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najmenej 3,05 metra. Pri umiestnení dvoch dvorcov vedľa seba bez oplotenia sa uvedené
hodnoty voľných priestorov (výbehov) sčítavajú.
Minimálna výška stropu prekrytého dvorca nameraná od zeme pri sieti po najvyšší
bod stropu musí byť minimálne 9 metrov.
Pri hre s umelým osvetlením musí byť minimálna priemerná svetlosť po celej ploche
dvorca 300 luxov.
Vo zvlášť zdôvodnených prípadoch môže riadiaci orgán súťaže povoliť výnimku.

Článok 24
Počas hry môžu byť v priestoroch dvorca len hráči, rozhodcovia (vrchný, hlavný a čiaroví) a
zberači lôpt. Okrem nich majú právo vstúpiť do tohto priestoru pre výkon svojej funkcie:
- v stretnutiach družstiev len kapitán (nie jeho / jej zástupca alebo tréner / trénerka),
- v súťažiach jednotlivcov všetkých vekových kategórií a celoštátnych majstrovstvách
družstiev dorastu a žiactva len riaditeľ organizačného výboru a zástupca riadiaceho
zväzového orgánu (delegát).

Hráči
Článok 25
Hráč môže štartovať v súťažiach len za tenisový klub, za ktorý je registrovaný alebo v
ktorom má povolenie hosťovať.

Článok 26
Hráč nemôže súčasne štartovať vo dvoch rôznych súťažiach, t. j. môže štartovať v novej
súťaži, iba ak ukončil účinkovanie v predchádzajúcej. Skončenie účinkovania v súťaži
znamená, že už nemá hrať v súťaži žiadny zápas. Porušenie tohto článku sa bude považovať
za neoprávnený štart.
V prípade hosťovania je oprávnenosť štartu za príslušný klub potvrdená rozhodnutím STZ.
STZ zverejní zoznam hráčov, ktorí majú povolené hosťovanie na príslušnú tenisovú sezónu
(viď Prestupový poriadok čl. 32).
Hráč môže štartovať v súťaži iba ak má platnú registráciu v systéme eTenis. Na overenie
totožnosti môže vrchný rozhodca od hráča požadovať predloženie občianskeho preukazu,
resp. u hráčov do 15 rokov preukazu poistenca.

Článok 27
Hráč má v súťaži hlavne tieto základné povinnosti:
- dodržiavať všetky ustanovenia pravidiel tenisu, tohto SP a rozpisu súťaže,
- v prípade požiadania predložiť vrchnému rozhodcovi, resp. jeho zástupcovi alebo
zástupcovi riadiaceho zväzového orgánu na kontrolu občiansky preukaz, resp. u hráčov do
15 rokov preukaz poistenca.
- nastúpiť vo vhodnom tenisovom úbore - viď Kódex správania čl.2.1.,
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- riadiť sa športovo-technickými a organizačnými pokynmi funkcionárov súťaže,
- dokončiť súťaž, v ktorej štartuje, ak tomu nebránia preukázateľné zdravotné dôvody alebo
iné závažné dôvody. S konečnou platnosťou o nich rozhoduje vrchný rozhodca,
- nepoužívať látky, považované za doping a na výzvu sa podrobiť dopingovej kontrole.

Neoprávnený štart
Článok 28
V prípade, že sa hráč zúčastní na súťaži v rozpore so SP, bude sa to považovať za
neoprávnený štart.
V prípade neoprávneného štartu sa hráčovi nezapočítajú prípadné získané body do
klasifikácie a priestupok sa bude riešiť v súlade s disciplinárnym poriadkom.
Za neoprávnený štart sa považuje predovšetkým:
- nastúpenie hráča, ktorý nemá platnú registráciu,
- hráč nastúpi v súťaži družstiev za klub, v ktorom nie je registrovaný alebo za ktorý nemá
povolenie hosťovanie,
- hráč nastúpi v období disciplinárneho trestu „zákaz činnosti“,
- hráč nastúpi na inú súťaž v priebehu súťaže, ktorú riadne nedokončil (viď čl. 70) alebo na
ktorú riadne nenastúpil (viď čl. 53), pričom platí termín v TL – posudzujú sa len podujatia
hrané na území Slovenska.
- nastúpenie hráča na medzinárodnom turnaji, ak pritom hráč poruší pravidlo medzinárodnej
federácie o maximálnom počte štartov, z dôvodu stanoveného vekového limitu.

Rozhodcovia
Článok 29
Vrchný rozhodca (s platnou licenciou):
- v súťažiach družstiev riadi jednotlivé stretnutia,
- v súťažiach jednotlivcov riadi žrebovanie a zodpovedá za to, že súťaž sa odohrá podľa
pravidiel tenisu, tohto SP a schváleného rozpisu súťaže,
- môže, ak sledoval hru, zmeniť rozhodnutie pomocného aj hlavného rozhodcu,
- musí byť osobne prítomný na finálových stretnutiach dvojhier a štvorhier. V prípade
potreby môže touto povinnosťou poveriť aj svojho zástupcu.
- rozhoduje s konečnou platnosťou o spôsobilosti ihrísk a lôpt ku hre, prípustnosti
tenisového úboru hráčov, prerušení zápasu z poveternostných dôvodov a ukončení hry pre
tmu, ďalej rozhoduje i o eventuálnej úprave dvorca,
- dohliada na dodržiavanie Kódexu správania. Rozhoduje o skrečovaní podľa čl. 21. V
takom prípade, na rozdiel od prípadov, keď hráč skrečuje zápas sám (napr. z dôvodu
nevoľnosti), nesmie rozhodca povoliť štart hráča v ďalších zápasoch stretnutia alebo v iných
disciplínach súťaže (napr. vo štvorhre). Vrchný rozhodca je povinný do 48 hodín po
skončení stretnutia alebo súťaže zaslať riadiacemu orgánu elektronickou poštou správu o
previnení hráča,
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- spracováva klasifikačné podklady v turnajoch jednotlivcov aj družstiev.
- Porušenie resp. nedodržanie vyššie uvedených zásad súvisiacich s výkonom funkcie
vrchného rozhodcu bude riešené v súlade s disciplinárnym poriadkom.
Tam, kde je v pravidlách tenisu uvedené, že vo veci rozhoduje hlavný rozhodca, prislúcha
toto rozhodnutie v zmysle tohto SP len delegovanému vrchnému alebo delegovanému
kvalifikovanému hlavnému rozhodcovi.

Článok 30
Jednotlivé zápasy rozhoduje hlavný rozhodca určený vrchným rozhodcom. Ak vrchný
rozhodca uzná za potrebné pre regulárnosť a hladký priebeh zápasu, aj za pomoci ním
určených pomocných rozhodcov. V súťažiach jednotlivcov je každý účastník povinný
prevziať, na výzvu vrchného rozhodcu, funkciu hlavného alebo pomocného rozhodcu v ním
určenom zápase, pokiaľ to tento SP alebo zvláštny predpis STZ nestanovuje inak.

Článok 31
V súťažiach môže vrchný rozhodca rozhodnúť o odohraní zápasov aj bez hlavných
rozhodcov. Túto skutočnosť je usporiadateľ súťaže povinný uviesť v rozpise. funkciu
hlavného rozhodcu potom preberajú vykonávajú spoločne obaja súperi (pri štvorhre všetci
štyria hráči). Pri rozhodovaní sú povinní riadiť sa „ Zásadami pre hru bez hlavného
rozhodcu“ - viď príloha č. 4.
Ak pri sporných situáciách nedôjde medzi nimi k dohode, sú povinní riadiť sa rozhodnutím
vrchného rozhodcu.

Článok 32
Ak to rozpis súťaže vyžaduje, je usporiadateľ povinný dať vrchnému rozhodcovi k
dispozícii potrebný počet rozhodcov, schopných vykonávať riadne funkciu hlavného a
pomocného rozhodcu.

Článok 33
Podanie protestu proti chybnému rozhodovaniu (technickým chybám) hlavného alebo
vrchného rozhodcu nemôže mať v žiadnom prípade vplyv na výsledok zápasu alebo
stretnutia, dosiahnutého na ihrisku. Ak sa však hlavný alebo pomocný rozhodca opätovne
dopúšťa pri riadení zápasu porušení pravidiel tenisu alebo technických chýb, môže ho
vrchný rozhodca vymeniť.
Ak však vrchný rozhodca poruší ustanovenia tohto SP, platia jednoznačne pravidlá SP, aj
keď rozhodca rozhodol na mieste inak.

Delegát
Článok 34
Vo všetkých súťažiach má riadiaci zväzový orgán právo delegovať na súťaž svojho
zástupcu vo funkcii tzv. delegáta, ktorý dohliada na dodržiavanie všetkých ustanovení tohto
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SP a rozpisu súťaže, a je povinný na mieste, a s konečnou platnosťou, rozhodnúť v duchu
platných poriadkov.

Článok 35
Delegát má povinnosť podať riadiacemu zväzovému orgánu do 48 hodín po skončení súťaže
písomnú správu o priebehu akcie a jej kópiu zaslať usporiadateľovi. Na základe tejto správy
môže riadiaci zväzový orgán udeliť usporiadateľovi za porušenie poriadkov pokutu až do
výšky 34,- €, prípadne nepovolí usporiadanie súťaže pre ďalšie obdobie.

Článok 36
Práva a povinnosti delegáta sú :
Súťaže jednotlivcov:
- kontrola plnení článkov rozpisu súťaže,
- kontrola správnosti prijímania hráčov do súťaže,
- kontrola správnosti žrebovania,
- kontrola výšky vkladov a výhier,
- kontrola spracovávania a dodržiavania časového rozpisu a nasadzovania zápasov,
- oprávnenosť vstupu osôb na dvorec počas hry,
- kontrola činnosti vrchného rozhodcu počas súťaže,
- kontrola organizačného zabezpečenia turnaja.
Súťaže družstiev:
- kontrola správnosti súpisiek,
- kontrola priebehu stretnutia,
- kontrola riadiacej činnosti vrchného rozhodcu a kapitánov družstiev,
- kontrola zápisu o stretnutí.

Lopty
Článok 37
Súťaž sa hrá s loptami, ktorých druh stanovuje jej rozpis. Usporiadateľ je povinný uviesť
v rozpise konkrétny typ lopty s ktorou sa bude hrať, pričom zvoliť môže len oficiálne
schválenú loptu STZ na danú sezónu. Sankcie za nedodržanie predpísanej lopty viď čl. 35,
bod 9 DP.

Článok 38
Ak rozpis súťaže, resp. tabuľka č. 6 SP nestanovuje inak, hrá sa celý zápas s tromi loptami,
ktoré sa nemenia.
V súťaži družstiev sa môžu pred stretnutím kapitáni družstiev dohodnúť, že lopty na
všetkých zápasoch stretnutia sa budú meniť po určitom počte odohraných hier alebo setov.
Ak jedno z družstiev žiada výmenu lôpt, musí na túto požiadavku druhé družstvo pristúpiť
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za predpokladu, že družstvo, ktoré trvá na výmene lôpt, dodá na stretnutie dostatočný počet
lôpt, potrebných navyše nad obvyklú spotrebu bez menenia lôpt.

Článok 39
Ak sa počas hry stane jedna z lôpt, s ktorou sa zápas hrá, nespôsobilou ku hre, dokončí sa
zápas so zostávajúcimi dvoma loptami, ak vrchný rozhodca nerozhodne o výmene lôpt.
Ak sa z týchto dvoch lôpt v ďalšom priebehu zápasu stane jedna nespôsobilou k ďalšej hre,
dokončí sa zápas s inými tromi loptami, ktoré sa dajú ihneď do hry.

IV.
HRACÍ PORIADOK PRE SÚŤAŽE JEDNOTLIVCOV
Rozsah platnosti
Článok 40
Podľa tohto hracieho poriadku sa hrajú všetky súťaže jednotlivcov.

Základné ustanovenia
Článok 41
Ak rozpis súťaže nestanovuje inak, hrá sa súťaž vylučovacím spôsobom na jednu prehru.

Článok 42
V súťaži jednotlivcov môžu byť vypísané tieto disciplíny:
- dvojhra mužov (dorastencov, žiakov, detí),
- dvojhra žien (dorasteniek, žiačok, detí),
- štvorhra mužov (dorastencov, žiakov, detí),
- štvorhra žien (dorasteniek, žiačok, detí),
- zmiešaná štvorhra (bez možnosti klasifikácie)
Na všetkých turnajoch, okrem kategórie detí, je usporiadateľ povinný vypísať štvorhru,
ktorá sa odohrá v prípade, že sa prihlásia minimálne 6 párov 2 páry.
Na letných turnajoch triedy D je usporiadateľ povinný vypísať v dvojhre útechu, t.j. každý
hráč, ktorý prehral v prvom zápase sa môže prihlásiť do jednokolovej útechy. V prípade
nepárneho počtu, hráč ktorý nemá v úteche súpera, odohrá zápas s porazeným na základe
žrebu útechy. Výhra v zápase útechy sa započíta do klasifikácie v polovičnej výške prvého
bodovaného kola hlavnej súťaže (zaokrúhlené smerom hore).

Článok 43
Pri majstrovstvách sa vypisujú jednotlivé disciplíny len pre vekové kategórie uvedené v čl.
6.
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Článok 44
Súťaž musí byť usporiadaná v tom termíne, ktorý bol schválený riadiacim zväzovým
orgánom.
V prípade, že z časových dôvodov, nepriaznivých poveternostných podmienok alebo
z technických príčin, nie je možné dokončiť súťaž v predpísanom termíne, má usporiadateľ
právo predĺžiť trvanie súťaže o jeden deň. Ak ani potom nedôjde k jej dokončeniu, považuje
sa súťaž za nedohranú, pokiaľ sa všetci účastníci, ktorí zotrvali v súťaži, nedohodnú na
termíne dohrávky.

Článok 45
Usporiadateľ je povinný vypracovať rozpis súťaže, ktorý musí obsahovať všetky
nevyhnutné všeobecné a technické ustanovenia akcie. Rozpis musí byť k dispozícii pre
všetkých účastníkov súťaže už pred skončením prezentácie aspoň formou vyvesenia na
viditeľnom mieste v areáli dvorcov. Za nesplnenie tejto povinnosti môže riadiaci orgán
udeliť pokutu 17,- € (DP čl. 35, bod 7). Usporiadateľ je povinný zaslať rozpis súťaže
najneskôr 14 dní pred jej začiatkom na schválenie STZ, ktorý rozpis zverejní na oficiálnej
internetovej stránke.
Nesplnenie tejto povinnosti môže byť dôvodom na udelenie poriadkovej pokuty až do výšky
7,- € (DP čl. 35, bod 6).

Článok 46
Povinnosti usporiadateľa v rámci samotnej prípravy a realizácie podujatia uvádzané v
tomto SP, spadajú pod zodpovednosť riaditeľa súťaže, ktorého klub uvedie v rozpise súťaže
a teda ho poverí vo svojom mene vedením daného podujatia. Súťaž spolu s riaditeľom
súťaže riadi aj jej riaditeľstvo (turnajový výbor), pričom súčasťou turnajového výboru musí
byť aj zdravotník. V rozpise súťaže musia byť menovite uvedení:
- riaditeľ súťaže (nemôže súčasne plniť funkciu vrchného rozhodcu),
- vrchný rozhodca (musí mať platnú rozhodcovskú licenciu v zmysle prílohy č.6),
- zástupca vrchného rozhodcu (musí mať platnú rozhodcovskú licenciu, nemusí byť
uvedený u turnajov triedy „D“, turnajov detí a seniorov).
- kontaktná osoba.
Obsadenie ďalších funkcií je v právomoci usporiadateľa podľa jeho personálnych a
technických možností.
Vrchného rozhodcu a jeho zástupcu na všetkých turnajoch určuje usporiadateľ, ktorý je
povinný rešpektovať ustanovenia tohto SP alebo zvláštneho predpisu STZ, pokiaľ ide o
požadovanú kvalifikáciu rozhodcu. Za nedodržanie požadovanej kvalifikácie rozhodcu na
turnaji je STZ oprávnený udeliť usporiadateľovi poriadkovú pokutu 20,- € a v opakovanom
prípade neprideliť turnaj v nasledujúcej sezóne.
Riaditeľ turnaja a rozhodca nemôžu byť súčasne účastníkmi turnaja (okrem súťaže
seniorov).
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Článok 47
Turnaje sa organizujú formou hlavných súťaží, ktorým (v prípade potreby) predchádza
kvalifikácia. Hlavná súťaž turnaja musí byť v termínovej listine vypísaná minimálne pre
nasledovný počet účastníkov:
trieda
Trieda A
Trieda B
Trieda C
Trieda D

dvojhra
32
24
16
8

Štvorhra
16 dvojíc
12 dvojíc
8 dvojíc
6 dvojíc 4 dvojice

Za akciu sa započíta a bude klasifikovaná (KP čl. 18) iba súťaž s počtom účastníkov
najmenej 8 vo dvojhre alebo najmenej 6 dvojíc 2 dvojice vo štvorhre.

Článok 48
Kvalifikácie sa uskutočňujú pred hlavnou súťažou. Termín začatia kvalifikácie je stanovený
v termínovej listine alebo v rozpise turnaja.
Kvalifikácia môže byť otvorená (môže sa na nej zúčastniť každý prihlásený účastník) alebo
je počet účastníkov kvalifikácie limitovaný (výber uskutočňuje usporiadateľ podľa čl. 51).
Ak nie je naplnená kvalifikácia, usporiadateľ má právo prijať aj neprihlásených hráčov, ale
musí ich sám prihlásiť. Najneskôr pred prezentáciou do hlavnej súťaže musí aktualizovať
v systéme eTenis zoznam účastníkov kvalifikácie a bezpodmienečne odhlásiť zo systému
hráčov, ktorí sa kvalifikácie nezúčastnili.
Kvalifikácia sa hrá v skupinách, podľa počtu postupujúcich do hlavnej súťaže.
Víťaz každej skupiny postupuje do hlavnej súťaže. Pri nasadzovaní a žrebovaní kvalifikácie
sa postupuje v zmysle čl. 61 SP.
Hráč, ktorý sa zúčastnil na kvalifikácii, nesmie dostať voľnú kartu do hlavnej súťaže.

Prihlasovanie
Článok 49
Usporiadateľ je povinný prijímať prihlášky cez systém eTenis. Do súťaží sa prihlasuje
každý hráč samostatne cez elektronický systém eTenis, najskôr 2 mesiace pred oficiálnym
začiatkom. Deň pred začiatkom turnaja už nie je možné prihlásiť sa cez systém eTenis.

Článok 50
Prihlášky zrealizované cez systém eTenis najneskôr 14 dní pred oficiálnym začiatkom
turnaja (nie prezentácie) sú považované za prihlášky v termíne. Hráč je povinný si hneď
overiť zverejnenie prihlášky v systéme eTenis. Dodatočné reklamácie ohľadom
nezaradených prihlášok nebudú akceptované.
Ak je 7 dní pred oficiálnym začiatkom turnaja prihlásených menej ako 8 hráčov,
usporiadateľ je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť na STZ, ktorý turnaj označí ako
zrušený v systéme etenis. Kvalifikáciu na turnaj treba zrušiť ak prihlásený počet účastníkov
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neumožňuje odohrať hráčom aspoň jedno kolo súťaže. V prípade zrušenia kvalifikácie sa
hlavná súťaž doplní v zmysle čl. 57 SP.
Hráčov zaradených priamo do súťaže je usporiadateľ povinný STZ (trieda A a B) alebo
usporiadateľ zverejniť najneskôr 7 dní pred začiatkom turnaja a voľné karty je povinný STZ
zverejniť (trieda A a B) najneskôr 7 dní a usporiadateľ najneskôr 5 dní pred začiatkom
turnaja. Prihlásení hráči na turnaje všetkých tried sú povinní pred začatím turnaja
informovať sa v systéme etenis alebo priamo u usporiadateľa o ich zaradení do súťaže.
Usporiadateľ môže požadovať na zabezpečenie ubytovania skorší termín žiadosti o
zabezpečenie ubytovania.
V prípade, že sa turnaj neuskutoční, usporiadateľ je povinný vyrozumieť riadne
prihlásených hráčov, riadiaci orgán a rozhodcov turnaja o zrušení turnaja.

Výber účastníkov
Článok 51
Na turnaje triedy A a B všetkých tried (A, B, C a D) urobí výber účastníkov STZ, na
turnaje tried C a D urobí výber usporiadateľ. Po zverejnení akceptácie, pri dodržaní
ustanovení tohto SP je usporiadateľ povinný denne akceptáciu aktualizovať a 24 hod. pred
začiatkom turnaja rozhoduje aj o voľných kartách STZ. Pri tvorbe akceptácie majú prednosť
hráči prihlásení v termíne, pričom treba vyradiť hráčov so zákazom štartu počas turnaja a
dodržať nasledujúce pravidlá:
Pri turnajoch s kvalifikáciou:
- 50 % hráčov priamo do hlavnej súťaže podľa oficiálneho rebríčka,
- 25 % hráčov z kvalifikácie,
- 25 % voľné karty usporiadateľa.
pričom voľnými kartami disponuje:
- trieda A a B: polovicou STZ, polovicou usporiadateľ,
- trieda C a D: všetkými usporiadateľ.
Pri turnajoch bez kvalifikácie:
- 75 % hráčov priamo podľa oficiálneho rebríčka,
- 25 % voľné karty usporiadateľa.
Disponovanie voľnými kartami je rovnaké ako na turnajoch s kvalifikáciou. V kategórii
mladšieho žiactva pri výbere hráčov priamo do hlavnej súťaže je rozhodujúci oficiálny
rebríček, následne predbežný rebríček a ako posledný žreb.
Výber a nasadzovanie hráčov európskej únie sa uskutoční na základe rovnosti rebríčkového
postavenia hráčov na národných rebríčkoch, t.j. umiestnenie hráčov na rovnakých miestach
v rôznych národných rebríčkoch sa považuje za rovnocenné. Predpokladom je, že cudzí
štátny príslušník (EU) pri registrácii na novú sezónu doloží potvrdenie o svojom aktuálnom
národnom rebríčku na STZ.
Počet cudzích štátnych príslušníkov v turnajoch triedy A môže byť maximálne 50 %
z priamo zaradených hráčov do hlavnej súťaže, a na turnajoch tried B, C a D max. 25 %.
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Článok 52
Pri majstrovstvách stanoví riadiaci zväzový orgán v rozpise odlišný kľúč pre účasť v súťaži
(menovitá nominácia, číselné kvóty pre územné celky atď). Ak nestanoví inak, platí článok
51.

Odhlasovanie
Článok 53
Hráč, ktorý sa riadne prihlásil do súťaže a nemôže sa na nej z rôznych dôvodov zúčastniť, je
povinný sa odhlásiť cez systém etenis alebo písomne mailom usporiadateľovi (kópiu
písomnej odhlášky zaslať aj na STZ). Usporiadateľ písomné odhlášky spracuje cez systém
eTenis a v prípade odhlášok po termíne vyrozumie náhradníka o zaradení do súťaže.
Usporiadateľ nemôže odhlásiť hráča bez jeho vedomia, ale je povinný odhlásiť a vyradiť
hráča z akceptácie v systéme eTenis ak sa hráč nedostaví osobne na stanovenú prezentáciu.
Za ospravedlnenie po termíne sa považuje, ak sa hráč ospravedlní menej ako dva dni pred
začiatkom turnaja po 9.00 hod.
Ak sa hráč ospravedlní po termíne (rozhoduje dátum a čas e-mailu) alebo sa neospravedlní
vôbec, nesmie sa zúčastniť v rovnakom termíne na žiadnej inej akcii, ktorá sa započítava do
klasifikácie. Za rovnaký termín sa považuje taký, ktorý sa s danou akciou prekrýva aspoň
jeden deň. Sankcie za neospravedlnenie hráčov, prípadne ospravedlnenie po termíne, sú
uvedené v článku 73 SPT. Pri turnajoch, ktorých termín sa prekrýva, nebude hráč
sankcionovaný, ak sa odhlási z turnaja nižšej triedy do jeho vyžrebovania z dôvodu:
- pokračovania na turnaji vyššej triedy
- zaradenia do akceptácie turnaja vyššej triedy. Netýka sa to hráčov, ktorých zaradenie do
turnaja vyššej triedy bolo zverejnené viac ako jeden deň.
Zoznam účastníkov turnaja je definitívne uzatvorený dva dni pred začiatkom turnaja o 9.00
hod. Pokiaľ po tomto čase zostane hráč v zozname náhradníkov, nebude penalizovaný za
prípadnú neúčasť a má právo zúčastniť sa na inom turnaji.
Poverený pracovník sekretariátu STZ preverí prípadné neoprávnené štarty hráčov
(neodhlásenie sa zo súťaže, odhlásenie sa po stanovenom termíne, riadne nedokončenie
súťaže). Ak zistí porušenie týchto pravidiel, nezapočíta hráčovi prípadne získané body do
klasifikácie zo súťaže, kde štartoval neoprávnene. Odhláška do 18,00 h. pred dňom začiatku
turnaja bude akceptovaná ak z dôvodu nepriaznivého počasia dôjde k predĺženiu turnaja o 1
deň od oficiálneho termínu.

Článok 53a
Hráč, ktorý sa odhlásil po vyžrebovaní alebo sa nedostavil na turnaj bez odhlásenia
(netýka sa turnajov detí), je povinný usporiadateľovi uhradiť požadovanú výšku
vkladu do súťaže stanovenú rozpisom turnaja. V prípade, ak hráč uvedenú povinnosť
nesplní ani v lehote 10 dní, oznámi usporiadateľ túto skutočnosť na STZ. Tomuto
hráčovi nebude započítavaná a klasifikovaná žiadna súťaž, na ktorej sa zúčastnil od
termínu začiatku turnaja, na ktorom sa nezúčastnil, až do splnenia uvedenej
povinnosti.
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Prezentácia
Článok 54
Prezentácia sa uskutočňuje v termíne a v čase, stanovenom v rozpise súťaže. Pri súťažiach
žrebovaných vopred sa každý hráč osobne prezentuje a uhradí požadovanú výšku vkladu
u vrchného rozhodcu najneskôr 15 minút pred svojím prvým plánovaným zápasom.
Usporiadateľ je oprávnený posunúť čas prezentácie v prípade mimoriadnych okolností
(napr. nepriaznivé počasie).
Usporiadateľ poskytne vrchnému rozhodcovi zoznam hráčov prijatých do súťaže, i zoznam
hráčov, ktorí sa odhlásili, vrátane dátumu odhlásenia. Zároveň mu predloží na nahliadnutie
všetky písomné prihlášky hráčov a všetky písomné odhlásenia hráčov z turnaja.
Hráč je povinný sa prezentovať u vrchného rozhodcu každý deň turnaja pred svojím prvým
zápasom.

Článok 55
Totožnosť cudzích štátnych príslušníkov sa preukazuje platným cestovným pasom alebo
iným dokladom totožnosti.
Na prezentácii sa môžu zúčastniť aj hráči, ktorí neboli prijatí alebo prihlásení do súťaže. O
ich prípadnom štarte rozhodne usporiadateľ po skončení prezentácie.
.

Článok 56
Pokiaľ je hráč na výjazde schválenom Trénerskou radou v deň žrebovania domáceho
turnaja, z ktorého sa neodhlásil, je povinný kontaktovať do termínu žrebovania vrchného
rozhodcu a požiadať ho o zaradenie jeho zápasu na koniec príslušného hracieho kola.
Vrchný rozhodca je povinný mu vyhovieť..

Článok 57
Právo štartovať v súťaži majú hráči:
- priamo prijatí usporiadateľom,
- držitelia voľných kariet,
- postupujúci z kvalifikácie (ak sa hrala),
- náhradníci.
V prípade absencie účastníka, oprávneného štartovať, k prezentácii, zaradí usporiadateľ do
súťaže náhradníka. Náhradníci sa určia najskôr z účastníkov kvalifikácie (ak sa hrala - tzv.
lucky loosers), ktorí prehrali vo finálovom kole kvalifikácie (ich poradie určuje OR). Ak sa
požaduje viac náhradníkov, tak aj hráči, ktorí prehrali v príslušných predchádzajúcich
kolách kvalifikácie (ich poradie určuje OR).
Usporiadateľ je ďalej povinný prijať do súťaže taký počet náhradníkov z prítomných
hráčov, aby v súťaži štartoval predpísaný počet hráčov, a to podľa nasledovných priorít:
- prihlásení a neprijatí do hlavnej súťaže alebo kvalifikácie (podľa poradia na OR),
- neprihlásení (podľa poradia na OR).
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Článok 58
Hráči, ktorí nebudú zaradení priamo do súťaže, sa môžu zapísať na tzv. listinu náhradníkov
v prvý hrací deň do začiatku 1. zápasu (tvz. alternates) a byť pripravení na štart v súťaži v
prípade, že niektorý z hráčov nenastúpi na svoj prvý zápas. Náhradník musí byť pripravený
nastúpiť k hre do 5 minút po výzve vrchného rozhodcu, príp. jeho zástupcu.
O poradí náhradníkov sa rozhoduje podľa článkov 51 a 57.

Článok 59
Usporiadateľ turnaja resp. kvalifikácie môže prijať do súťaže maximálne taký počet hráčov,
ktorý sa rovná počtu hráčov uvedenom v termínovej listine. V termínovej listine musí byť
uvedený pre každý turnaj maximálny počet hráčov pre dvojhru.

Žrebovanie
Článok 60
Žrebovanie je vždy verejné a vykonáva sa na mieste, v termíne a hodine podľa rozpisu
súťaže. Všetky súťaže sa musia žrebovať vopred (s výnimkou súťaží detí, seniorov
a plážového tenisu, ktoré sa môžu žrebovať po prezentácii). Usporiadateľ musí stanoviť
rozpisom súťaže žrebovanie maximálne 24 hodín pred začatím súťaže, najneskôr však do
12.00 hod., a prizvať účastníkov na stanovený predpokladaný čas ich zápasu. Všetky turnaje
môže žrebovať vrchný rozhodca cez svoje prihlasovacie údaje v systéme eTenis, okrem
turnajov žrebovaných ručne. V prípade, že sa žrebuje cez prihlasovacie údaje usporiadateľa,
je povinný na žreb dohliadať. Žrebovanie sa musí zrealizovať do 1 hodiny od stanoveného
času žrebu v termínovej listine.
Pri žrebovaní sa neberie na zreteľ klubová príslušnosť. Záväzný spôsob žrebovania je
uvedený v prílohe č. 5. Za správnosť vyžrebovania jednotlivých disciplín zodpovedá vrchný
rozhodca.
Ak je potrebné vyžrebovať hlavnú súťaž pred ukončením kvalifikácie (napr. pri
nepriaznivom počasí), tak v hracom pláne sa vyžrebujú miesta pre postupujúcich z
kvalifikácie a tieto sa označia písmenom „Q“. Po ukončení kvalifikácie sa na tieto miesta
vyžrebujú postupujúci hráči.

Článok 61
Vo všetkých súťažiach sa robí nasadzovanie hráčov v jednotlivých disciplínách do hracieho
plánu (viď príloha č. 1) v tomto počte hráčov (párov):
- pri účasti do 9 hráčov (párov) - 2 hráči (páry)
- pri účasti 10 – 19 hráčov (párov) - 4 hráči (páry)
- pri účasti 20 - 39 hráčov (párov) - 8 hráčov (párov)
- pri účasti 40 a viac hráčov (párov) - 16 hráčov (párov)
Počet nasadených v kvalifikácii závisí od počtu postupujúcich z kvalifikácie do hlavnej
súťaže a počtu účastníkov kvalifikácie. Pokiaľ má každá skupina 4 a viac účastníkov,
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z ktorej postupuje do hlavnej súťaže 1 hráč, nasadzujú sa do každej skupiny 2 hráči. Pokiaľ
má niektorá skupina menej ako 4 hráčov nasadzuje sa do všetkých skupín iba 1 hráč.

Článok 62
Pre určenie, ktorí hráči majú byť nasadení vo dvojhrách a v akom poradí, je rozhodujúce
umiestnenie v oficiálnom rebríčku SR.
V kategóriách mládeže (mladšie žiactvo, staršie žiactvo a dorast) je na všetkých podujatiach
STZ (okrem medzinárodných), záväzný rebríček na nasadzovanie do súťaže dvojhier aj
štvorhier spoločný oficiálny rebríček (viď KP čl. 2 a čl. 7). V kategórii dospelých je to
samostatný oficiálny rebríček pre dvojhru aj štvorhru.
Poradie pre nasadenie dvojíc do súťaže štvorhier sa určí súčtom umiestnenia oboch hráčov
v rebríčku danej kategórie. Hráčom nezaradeným do rebríčka sa pridelí umiestnenie
zodpovedajúce poslednej číselne označenej pozícii hráča v rebríčku danej kategórie.
V prípade, že hráč je nasadzovaný podľa aktuálneho svetového rebríčka (viď čl. 63),
prepočíta sa jeho umiestnenie na rebríček SR, pričom pre nasadenie dvojíc do súťaže
štvorhier sa započíta hráčovi s medzinárodným rebríčkom nula. Pre nasadzovanie hráčov
podľa tohto článku je smerodajný vždy najnovší príslušný rebríček danej vekovej kategórie.
Nasadzovanie hráčov európskej únie je dané ich umiestnením v národných rebríčkoch,
pričom platí princíp rovnosti postavenia na národných rebríčkoch. Predpokladom je, že
cudzí štátny príslušník (EU) pri registrácii na novú sezónu doloží potvrdenie o svojom
aktuálnom národnom rebríčku na STZ.

Článok 63
Pri nasadzovaní sa uprednostňuje príslušný aktuálny svetový rebríček (posledne dostupný
na internete) oddelene pre dvojhru a štvorhru, a to nasledovne:
- muži

do 1000. miesta ATP

- ženy

do 1000. miesta WTA

- dorastenci

do 150. miesta ITF

- dorastenky

do 150. miesta ITF

- starší žiaci

do 50. miesta TE

- staršie žiačky

do 50. miesta TE

Článok 64
Nasadenie hráčov (párov) podľa poradia sa vykonáva žrebovaním na príslušné miesta
hracieho plánu (viď. príloha č. 2). Do žrebovania je možné zaradiť len hráčov, ktorí v čase
žrebovania a počas trvania turnaja (platí dátum v TL) nemajú zákaz štartu.

Článok 65
Nenastúpenie nasadeného hráča po vykonanom žrebovaní nie je dôvodom na dodatočnú
zmenu nasadenia alebo vyžrebovania. Výnimku tvorí prípad turnaja vyžrebovaného
v predstihu. Ak sa v takomto prípade odhlásia pred začiatkom turnaja nasadení hráči (jeden
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alebo viac), preradia sa pred začiatkom prvého zápasu na turnaji na ich miesta v hracom
pláne nenasadení hráči v poradí podľa umiestnenia v rebríčku. Na miesta takto preradených
hráčov sa zaradia náhradníci. Po začiatku prvého zápasu sa už nemôžu robiť žiadne zmeny v
nasadení hráčov.

Priebeh súťaže
Článok 66
Počet zápasov, ktoré je hráč povinný zohrať v jednom dni pre jednotlivé triedy:
trieda A - jedna dvojhra a dve štvorhry (keď nie je naplnený počet zápasov 1. kola dvojhry,
možno hrať dve kolá dvojhry, t. j. v prvý deň možno hrať tri zápasy, z toho najviac dve
dvojhry)
trieda B - maximálny počet zápasov tri ( z toho najviac dve dvojhry)
triedy C a D - maximálny počet zápasov štyri (z toho najviac dve dvojhry)
O prípadných zmenách rozhoduje s konečnou platnosťou vrchný rozhodca (napr.
nepriaznivé počasie, dážď alebo vysoké teploty počas hracieho dňa, prípady podľa čl. 56).
Prestávka na oddych medzi posledným večerným a prvým ranným zápasom hráča musí byť
minimálne 10 hodín. Pri súťažiach mládeže sa môže začiatok stretnutia nasadiť najneskôr
o 21,00 h..
Na turnajoch triedy A a B musí byť po vyžrebovaní zverejnený na webovej stránke
usporiadateľa predpokladaný časový harmonogram turnaja a rozpis poradia zápasov na
nasledujúci deň. Link na stránku usporiadateľa zverejní STZ v systéme eTenis. V prípade,
že v posledné dva plánované dni turnaja sa majú odohrať len zápasy dvojhry (semifinále
a finále), možno turnaj skrátiť tak, že semifinálové zápasy sa uskutočnia dopoludnia
a finálový zápas popoludní. Turnaj možno skrátiť i v prípade, že sa má odohrať aj finále
štvorhry, v ktorej nie sú aktéri finále dvojhry. Potom sa finále štvorhry odohrá v prestávke
medzi posledným SF zápasom a začiatkom finále dvojhry. Minimálna prestávka medzi
koncom posledného semifinálového zápasu a začiatkom finálového zápasu musí byť 180
minút
Dohrávka sa považuje za zápas, ak predstavuje minimálne dva celé sety.
Počet stretnutí na majstrovstvách určuje osobitný predpis riadiaceho orgánu.

Článok 67
Na všetkých súťažiach je usporiadateľ povinný spracovať rozpis poradia zápasov na všetky
hracie dni a priebežne zverejňovať poradie pripravovaných zápasov aspoň v počte
zodpovedajúcom počtu dvorcov, na ktorých sa hrá. Od štvrťfinále určí presný časový
harmonogram. Program na nasledujúce ráno vyhlási minimálne jednu hodinu pred
ukončením hracej doby. Tieto dokumenty musia byť k dispozícii pre všetkých účastníkov
súťaže formou vyvesenia na viditeľnom mieste v areáli dvorcov (pri turnajoch triedy A a B
po ukončení hracieho dňa aj na webovej stránke usporiadateľa) spolu s výsledkami
jednotlivých disciplín.
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Článok 68
Zápasy sa musia nasadzovať tak, aby v jednotlivých disciplínach bolo vždy odohrané celé
kolo. Zápasy ďalšieho kola tejto disciplíny možno nasadzovať až po nasadení celého
predchádzajúceho kola. Časový harmonogram by mal byť stanovený tak, aby sa hrali všetky
vypísané disciplíny rovnomerne. Program príslušného dňa sa začína stretnutiami všetkých
kôl dvojhier, a až potom všetkými kolami štvorhier. Riadiaci orgán súťaže môže rozhodnúť,
že program prvého dňa sa bude začínať štvorhrami a až po nich sa budú hrať dvojhry. Táto
skutočnosť musí byť uvedená v rozpise súťaže. O dohrávkach z predošlého dňa rozhoduje
vrchný rozhodca.

Článok 69
Základné povinnosti usporiadateľov turnajov jednotlivých tried stanovuje príloha č. 6 SPT.
K základným povinnostiam hráča patrí byť k dispozícii organizačnému výboru počas
turnaja a na výzvu vrchného rozhodcu prevziať funkciu hlavného rozhodcu (viď čl. 30) a po
skončení svojho zápasu upraviť dvorec. Ak sa hrá súťaž bez hlavných rozhodcov (viď čl.
31), hráči sú povinní riadiť sa „Zásadami pre hru bez hlavných rozhodcov“ - viď príloha č.
4.

Článok 70
Hráč je povinný riadne dohrať súťaž. Ak z akýchkoľvek dôvodov súťaž riadne nedokončí,
(nedohranie zápasu z akéhokoľvek dôvodu alebo nenastúpenie sa považuje za riadne
nedohranú súťaž) nesmie sa zúčastniť na žiadnych iných súťažiach v priebehu turnaja (platí
termín uvedený v TL), ktorý riadne nedokončil.

Článok 71
Ak hráč poruší ustanovenia čl. 70 a nastúpi v inej súťaži, bude sa to považovať za
neoprávnený štart.
Pri neoprávnenom štarte sa hráčovi nezapočítajú do klasifikácie body zo súťaže kde
štartoval neoprávnene a udelia sa mu 4 trestné body (DP čl. 33, bod 6).

Správa o priebehu súťaže
Článok 72
Pri všetkých podujatiach uverejnených v termínovej listine je klub, poverený usporiadaním
súťaže, povinný spracovať súťaž cez systém etenis (Majstrovské súťaže a turnaje triedy
A a B priebežne počas turnaja, turnaje triedy C a D najneskôr do 48 h od ich skončenia).
Usporiadateľ súťaže je následne povinný odoslať elektronickou poštou na STZ a príslušný
RTZ do 48 hodín od skončenia súťaže dôsledne vyplnené a rozhodcom odkontrolované
podklady z podujatia:
- správu z podujatia a prílohu k správe z podujatia,
- písomné odhlášky hráčov,
- informáciu o podaných námietkach počas súťaže, o spôsobe ich riešenia a návrhy na
prípadné disciplinárne opatrenia.
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Na majstrovstvách republiky je usporiadateľ povinný informovať oznamovacie prostriedky
prostredníctvom TA SR a SITA o záverečných výsledkoch.
Za nedodržanie stanovených termínov, prípadne neúplné zaslanie správ udelí riadiaci orgán
usporiadateľovi pokutu od 34,- € do 166,- € pri prvom previnení. Pri druhom previnení od
166,- € do 332,- € a nepridelí turnaje v nasledujúcom roku pri ďalších previneniach (DP čl.
35, bod 8).

Článok 73
Hráčom, ktorí sa dopustili priestupku (neskoré odhlásenie sa z turnaja, nedostavenie sa na
turnaj, neoprávnený štart, riadne nedohranie súťaže – čl. 28, 53, 70, napomenutie, strata
bodu alebo hry udelená vrchným rozhodcom, skrečovanie zápasu vrchným rozhodcom –
kódex správania bod 3.1, 3.2 ) budú udelené trestné body v zmysle čl. 33 bod 6, 8 – 11, a
15 a 16 disciplinárneho poriadku.
Udelené trestné body sa evidujú priebežne, pričom ich platnosť je 12 mesiacov (rozhodujúci
je dátum začiatku turnaja) a pri dosiahnutí 10 13 trestných bodov sa hráčovi uloží trest
zastavenia činnosti na 4 týždne (nezahŕňajúcich mesiace október a november).
Zastavenie činnosti sa nevzťahuje na medzinárodné podujatia, ale do slovenského
rebríčka sa budú započítavať body len z turnajov, ktoré sa uskutočnili až po 4
týždňoch odo dňa zastavenia činnosti.
Začiatok zastavenia činnosti je 2 týždne od rozhodnutia o previnení. Hráč sa môže, odvolať
proti udeleniu trestných bodov, v zmysle čl. 155 a 157 SP. Prípadný štart v súťažiach v
období zastavenia činnosti sa podľa čl. 28 SP bude posudzovať ako neoprávnený štart so
všetkými dôsledkami (DP čl.33, bod 6).
Evidenciu trestných bodov a zoznam hráčov, ktorí majú zastavenú činnosť STZ zverejní na
svojej internetovej stránke.

Článok 74
Usporiadatelia všetkých súťaží sú povinní odoslať všetky klasifikačné podklady, a to
spôsobom a v termíne ako určuje klasifikačný poriadok, prípadne oznámenie STZ. V
hracích plánoch dvojhry a štvorhry nesmú figurovať hráči, ktorí sa súťaže osobne
nezúčastnili.

V.
HRACÍ PORIADOK PRE SÚŤAŽE DRUŽSTIEV
Rozsah platnosti
Článok 75
Podľa tohto hracieho poriadku sa hrajú:
- majstrovské súťaže družstiev,
- turnaje družstiev, ak tak stanovuje ich rozpis.
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Základné ustanovenia
Článok 76
Majstrovské súťaže družstiev sa hrajú spravidla ako dlhodobé súťaže, systémom každý s
každým podľa vyžrebovania, jednokolovo. Hrajú sa v období dvoch rokov podľa rovnakého
vyžrebovania recipročným systémom miesta konania. Riadiaci orgán má právo vypísať
súťaž ako dvojkolovú alebo ako jednorazovú. V takýchto súťažiach sa potom nedodržuje
reciprocita.
V najvyšších súťažiach SR môže štartovať z každého klubu len jedno družstvo. V ostatných
súťažiach môžu hrať v rovnakej súťaži, a v jednej skupine, maximálne dve družstvá z
jedného klubu. V takomto prípade musia tieto družstvá odohrať svoje stretnutie najneskôr v
druhom kole súťaže. Ak to nie je možné (narušenie reciprocity dvojročného žrebovania
súťaže, odvetná časť u dvojkolových súťaží atď.), musia dve družstvá toho istého klubu,
bez ohľadu na vyžrebovanie, predohrať svoje vzájomné stretnutie najneskôr pred odohraním
druhého kola súťaže. Na určenie poradia stretnutí sa používajú upravené Bergerove tabuľky
(viď príloha č. 3).
V kategórii dospelých nemôžu v rovnakej úrovni súťaže štartovať družstvá klubov, ktoré
majú vo funkcii štatutára alebo oficiálneho zástupcu v zmysle kolektívnej registrácie tú istú
osobu, t.j. musí byť dodržaný § 15, ods. 6 Zákona o športe /fyzická alebo právnická osoba
nesmie mať kontrolu, resp. vplyv vo viacerých kluboch/.
Pri porušení tohto ustanovenia budú družstvá vylúčené zo súťaže a voči klubom sa začne
disciplinárne konanie (DP čl. 34, bod 15).

Článok 77
V súťaži môže štartovať len klubové družstvo, t. j. družstvo zložené z hráčov, ktorí sú
registrovaní v tom istom klube, alebo ktorí majú do družstva tohto klubu povolené
hosťovanie.

Článok 78
Klub prihlasuje svoje družstvo do súťaže do 31. 1. konca februára. Od 10. marca sa
zrušenie prihlášky považuje za odstúpenie družstva zo súťaže (čl. 101 SP).
Klub môže prihlásiť maximálne taký počet družstiev v jednej vekovej kategórii, aby splnil
podmienku o minimálnom počte hráčov na súpiskách v zmysle čl. 85 SP, pričom
v termíne prihlášky musia mať hráči klubu platnú registráciu alebo schválené hosťovanie
do klubu. S každým hráčom môže klub počítať iba v príslušnej vekovej kategórii a
o jednu kategóriu vyššie.

Pre M SR platia termíny uvedené v rozpise súťaže. Klub prihlasujúci družstvo musí:
- byť majiteľom klubovej registrácie na bežný rok,
- podať včas prihlášku do súťaže, prípadne uhradiť vypísaný vklad, ak to požaduje riadiaci
zväzový orgán,
- mať k dispozícii, ak ide o republikovú súťaž, najmenej tri regulárne (ak súťaž pozostáva
zo 4 dvojhier najmenej dva) dvorce a sociálne zariadenie (šatňa, toaleta, sprcha). Za
nesplnenie tejto povinnosti môže riadiaci orgán udeliť poriadkovú pokutu vo výške 150 €.
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Prihláška družstiev mládeže, ktoré štartujú v najvyšších regionálnych súťažiach, sa chápe
súčasne ako prihláška do finálového turnaja majstrovstiev SR družstiev príslušnej kategórie,
ak si družstvo postup vybojuje. Ďalšie povinnosti vyplývajú z jednotlivých ustanovení tohto
hracieho poriadku.

Článok 79
Ak sa do súťaže neprihlási družstvo, ktoré je oprávnené v súťaži hrať, klub nemá
oprávnenie postúpiť právo štartu na iný klub. Pri výbere náhradníkov sa postupuje
nasledovne:
1. V prípade, že sa neprihlási družstvo (družstvá), ktoré v súťaži hralo v predchádzajúcom
ročníku a naďalej má právo v súťaži hrať:
a) zníži sa počet zostupujúcich družstiev z minulého ročníka;
b) ak zníženie počtu zostupujúcich družstiev nie je dostatočné na plný počet účastníkov v
súťaži, oprávneným družstvom sa stáva družstvo (družstvá) umiestnené na druhom, treťom
až poslednom mieste príslušnej a nižšej súťaže. O poradí družstiev, umiestnených v nižšej
súťaži na rovnakom mieste, rozhoduje počet dosiahnutých bodov. V prípade rovnosti bodov
rozdiel vyhraných a prehraných zápasov, ďalej rozdiel setov, hier z celej súťaže. Ak
nerozhodnú hore uvedené kritériá, poradie určí žrebom riadiaci zväzový orgán súťaže.
2. V prípade, že sa neprihlási družstvo, ktoré malo do súťaže postúpiť (alebo nie je
družstvom oprávneným), zaradí sa na jeho miesto družstvo, ktoré skončilo na druhom
prípadne treťom mieste príslušnej nižšej súťaže v uplynulom roku. V prípade, že sa ani
tretie družstvo nemôže na súťaži zúčastniť, zníži sa počet zostupujúcich z predchádzajúceho
ročníka. Ak zníženie počtu zostupujúcich družstiev nie je dostatočné na plný počet
účastníkov v súťaži, postupuje sa podľa článku 79, odsek 1, písmeno b).
Republikové súťaže sa musia začínať vždy s plným počtom účastníkov. Podľa tohto článku
nemožno vykonávať presuny družstiev po začiatku súťaže. Oprávneným družstvom je
družstvo, ktoré hralo príslušnú súťaž a po jej skončení nie je družstvom zostupujúcim, a
ktorého účasť vo vyššej súťaži neodporuje ustanoveniam o počte povolených družstiev
rovnakého klubu v súťaži.
Prestupom alebo hosťovaním hráčov do nového klubu nevzniká tomuto klubu právo
oprávneného družstva hrať súťaž, ktorú hrali prestupujúci alebo hosťujúci hráči pred
prestupom.
Ak dôjde z rôznych dôvodov k premenovaniu materského klubu, resp. k zlúčeniu dvoch
klubov, tak premenovaný, resp. novovzniknutý klub preberá záväzky voči STZ a hráčom, a
pokračuje v rozohraných súťažiach, alebo sa prihlási do súťaží, kde sú jeho družstvá
oprávnené hrať, hráči týchto družstiev sú naďalej členmi tohto klubu a platia pre nich všetky
práva a povinnosti vyplývajúce zo ŠTP ako pred premenovaním, resp. zlúčením.

Štruktúra súťaží
Článok 80
Majstrovské súťaže družstiev sa hrajú v týchto organizačných stupňoch:
- republikové súťaže,
- súťaže nižších územných celkov.

Súťažný poriadok
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Nižšie súťaže sa odporúča organizovať podľa územného delenia.

Článok 81
Počet súťaží v rámci jednotlivých organizačných stupňov, ich názov, počet družstiev v
jednotlivých súťažiach a vzájomnú nadväznosť súťaží určia riadiace zväzové orgány na
konkrétne obdobie.
Ďalšie podrobnosti špecifikuje rozpis súťaže, vydávaný riadiacim zväzovým orgánom v
súlade s týmto SP.

Článok 82
Riadiaci zväzový orgán má právo vypísať súťaž na základe svojich možností a miestnych
podmienok len v niektorých vekových kategóriách uvedených v čl. 6.

Kapitán družstva
Článok 83
Každé družstvo musí mať svojho kapitána, ktorý je pri zápasoch družstiev jediným
partnerom pre vrchného rozhodcu a pre kapitána súperovho družstva. Funkciu kapitána
môže na M-SR družstiev mládeže vykonávať iba tréner s platnou licenciou STZ. Ak túto
funkciu nevykonáva tréner s licenciou STZ, riadiaci orgán udelí klubu poriadkovú pokutu
34,- € (DP čl. 34, bod 4).
Kapitán môže byť buď hrajúcim členom družstva, alebo ide o tzv. nehrajúceho kapitána. Na
výkon funkcie je poverený uvedením na súpiske družstva, kde je tiež uvedený aj jeho
náhradník. Obaja musia mať platnú rozhodcovskú licenciu alebo minimálne platné
oprávnenie STZ na výkon funkcie kapitána. Pokiaľ družstvo príde k zápasu bez kapitána,
jeho náhradníka alebo osoby poverenej klubom, musí zo svojho kolektívu určiť osobu, ktorá
bude túto funkciu zastávať. V prípade, že funkciu kapitána zastáva osoba, ktorá nie je
uvedená na súpiske družstva, musí byť v zápise zo stretnutia uvedené čitateľne jeho
priezvisko, meno a dátum narodenia. Ak osoba vykonávajúca funkciu kapitána nemá v čase
stretnutia platnú rozhodcovskú licenciu alebo platné oprávnenie STZ na výkon funkcie
kapitána (okrem M SR, viď vyššie čl. 83 SP), riadiaci zväzový orgán udelí klubu
poriadkovú pokutu od 7, € - do 17,- € (DP čl.34, bod 5), v závislosti od stupňa súťaže.
Funkciu kapitána družstva počas jedného stretnutia môže vykonávať len jedna osoba.
Zmena kapitána je možná iba v prípade dohrávky stretnutia v iný deň.

Článok 84
Kapitán družstva má predovšetkým tieto práva a povinnosti:
- v priebehu stretnutia koná v mene družstva ako aj jeho jednotlivých členov,
- zodpovedá za disciplinované vystupovanie celého družstva ako aj jeho jednotlivých
členov,
- pomáha vrchnému rozhodcovi v tom, aby stretnutie malo regulárny a športový priebeh a
aby nedochádzalo k zbytočným rozporom.
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Ďalšie práva a povinnosti kapitána družstva vyplývajú z jednotlivých ustanovení tohto
hracieho poriadku.

Súpiska družstva
Článok 85
Družstvo štartuje v súťaži podľa súpisky, vyhotovenej na predpísanom formulári, ktorý
musí byť vyplnený vo všetkých predtlačených rubrikách. Minimálny počet hráčov na
súpiske sa musí zhodovať s počtom dvojhier príslušnej súťaže. Za družstvo môžu v každom
stretnutí štartovať len hráči uvedení na tejto súpiske. V republikových súťažiach, ako aj v
tých nižších súťažiach dospelých, ktoré bezprostredne nadväzujú na republikové súťaže, je
povinnosťou riadiaceho zväzového orgánu dať, najneskôr 7 dní pred začatím súťaže,
všetkým zúčastneným družstvám vhodnou formou na vedomie zloženie súpisiek
jednotlivých účastníkov súťaže.

Článok 86
Pokiaľ v rozpise súťaže nie je stanovené inak, každý klub spracuje súpisky svojich družstiev
do konca marca bežného roka cez systém eTenis. Všetci hráči, uvedení na súpiske, musia
mať v čase spracovania súpisky, t.j. k dátumu posledného možného termínu odovzdania
súpisky a pri každom nastúpení v stretnutiach, platnú registráciu príp. schválené hosťovanie
do príslušného klubu.
Na majstrovstvá SR družstiev, ktoré v sezóne nadväzujú ako postupová súťaž na
majstrovstvá regiónov, zostavujú účastníci nové súpisky. Termíny na ich spracovanie cez
systém eTenis stanovuje rozpis príslušných majstrovstiev.

Článok 87
Riadiaci zväzový orgán preskúma, či súpisky vyhovujú všetkým ustanoveniam tohto
hracieho poriadku, prípadne si vyžiada chýbajúce údaje. Po vykonaní eventuálnych opráv
(vyškrtnutie hráčov, ktorí nespĺňajú ustanovenia SP) zverejní súpisky v systéme eTenis. Ak
sa zistí, že na súpiske je uvedený hráč, ktorý v čase podania súpisky nemá platnú registráciu
alebo ktorý nemá povolené hosťovanie do príslušnej vekovej kategórie tohto klubu, začne sa
proti hráčovi a klubu disciplinárne konanie (DP čl.34 bod 6).
Súpiska zverejnená a vytlačená z informačného systému eTenis (akceptuje sa aj
elektronická podoba) je považovaná za oficiálny dokument pre štart družstva v stretnutí.

Článok 88
Za správnosť súpisiek zodpovedá v plnej miere klub, a to bez ohľadu na to, či riadiaci
zväzový orgán neopravil nezrovnalosti a chyby v súpiske.

Počet a poradie hráčov na súpiskách
Článok 89
V republikových súťažiach, ako aj v súťažiach nižších, ktoré bezprostredne nadväzujú na
súťaže republikové, môže byť v súťažiach na súpiskách najviac 12 hráčov/hráčok.

Súťažný poriadok
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Počet hráčov na súpiskách v ostatných súťažiach určí riadiaci orgán v rozpise súťaže.

Článok 90
Poradie hráčov na súpiske sa určuje podľa nasledovných priorít (podľa posledného
februárového rebríčka ATP, WTA, ITF, TE uverejneného na oficiálnych internetových
stránkach ITF, resp. TE, pri MSR mládeže je určujúci rebríček platný k dátumu, ktorý určí
rozpis súťaže):
1.

muži do 1000. miesta ATP (v tzv. entry rebríčku ATP - dvojhry)
ženy do 1000. miesta WTA (v tzv. entry rebríčku WTA - dvojhry)
dorastenci do 150. miesta ITF
dorastenky do 150. miesta ITF
starší žiaci do 50. miesta TE
staršie žiačky do 50. miesta TE

2.

Ďalšie poradie je určené oficiálnym rebríčkom na príslušný rok.
dospelí do 50. miesta (dvojhra)
mládež do 50. miesta

3.

Ostatní hráči sú zaradení v ľubovoľnom poradí za hráčmi podľa bodu 1. a 2.

4.

Cudzí štátni príslušníci môžu byť na súpiske v ľubovoľnom poradí za hráčmi podľa
bodu 1.

Ak má klub v súťažiach viac družstiev tej istej vekovej kategórie, nesmú byť uvedení na
súpiskách nižších družstiev hráči, zaradení v základných zostavách všetkých súpisiek
vyšších družstiev.
Ak štartujú dve družstvá klubu v rovnakej súťaži, nesmú mať na svojich súpiskách ani v
jednom prípade rovnakého hráča.
Pod základnou súpiskovou zostavou sa myslí:
Hráči uvedení na súpiske pod číslom 1 - 5, resp. v závislosti od počtu dvojhier vypísaných
pre konkrétnu súťaž Ak sú medzi nimi hráči s cudzou štátnou príslušnosťou, tak aj hráči
uvedení pod ďalšími číslami tak, aby počet hráčov s príslušnosťou SR a cudzích štátnych
príslušníkov spĺňajúcich čl. 17 Registračného poriadku, bol najmenej 4.

Článok 91
V súťažiach družstiev detí, mládeže a dospelých môžu v stretnutí nastúpiť maximálne dvaja
hosťujúci hráči.
V súťažiach družstiev dospelých a seniorov môže v stretnutí nastúpiť len jeden cudzí štátny
príslušník spĺňajúci kritériá čl. 18 Registračného poriadku.
V súťažiach družstiev detí a mládeže môžu v stretnutí nastúpiť maximálne dvaja
hosťujúci hráči alebo len jeden cudzí štátny príslušník spĺňajúci kritériá čl. 18
Registračného poriadku a maximálne jeden hosťujúci hráč.
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V súťažiach družstiev dospelých môžu v stretnutí nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci
hráči a len jeden cudzí štátny príslušník spĺňajúci kritériá čl. 18 Registračného
poriadku.
V súťažiach družstiev seniorov môžu v stretnutí nastúpiť hosťujúci hráči bez
obmedzenia a len jeden cudzí štátny príslušník spĺňajúci kritériá čl. 18 Registračného
poriadku.
Počet hráčov podľa čl. 17 Registračného poriadku je neobmedzený.
V súťažiach družstiev mládeže môžu v stretnutí nastúpiť len cudzí štátni príslušníci,
spĺňajúci kritériá čl. 17 Registračného poriadku.

Dodatočné zmeny v súpiskách
Článok 92
Klub môže hráča kedykoľvek pripísať na ľubovoľné miesto súpisky ktoréhokoľvek zo
svojich družstiev, pri rešpektovaní súvisiacich ustanovení tohto SP a nasledovných
podmienok:
- preraďovanie hráčov na oficiálnej súpiske nie je možné,
- po zverejnení súpisiek nie je možné škrtať hráčov zo základnej zostavy,
- zo súpisky možno vyškrtnúť iba hráča, ktorý doposiaľ za toto družstvo nenastúpil,
- vyškrtnutý hráč nemôže byť opätovne dopísaný na súpisku,
- 2 hráčov je možné dopísať na súpisku bez poplatku,
- za každého ďalšieho dopísaného hráča uhradí klub poplatok vo výške 50,-€,
- cudzieho štátneho príslušníka nemožno dopísať na súpisku družstva po odohraní 1. kola
súťaže.
Ak riadiaci orgán schváli pripísanie hráča, ktoré odporuje tomuto ustanoveniu, a táto
skutočnosť sa zistí až následne, posudzuje sa situácia v prípade štartu tohto hráča v stretnutí
tak, ako keby hráč na súpiske vôbec nebol.

Článok 93
Ak z rozhodnutia vedenia klubu dôjde v priebehu súťaže k trvalej zmene na mieste kapitána
či jeho náhradníka, vykoná klub vyznačenie tejto zmeny aj v súpiske družstva.

Článok 94
Všetky zmeny v súpiskách je klub povinný ohlásiť riadiacemu zväzovému orgánu, ktorému
zašle súpisku (zaslanie možno uskutočniť elektronickou poštou) na potvrdenie zmeny.
Riadiaci zväzový orgán ďalej postupuje v súlade s čl. 87.
Za moment dodatočného pripísania hráča na súpisku sa považuje zverejnenie pripísania
riadiacim orgánom v systéme eTenis.

Článok 95

Súťažný poriadok
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Ak nie je rozpisom súťaže stanovené inak, je usporiadateľom stretnutia vždy tenisový klub,
ktorý je uvedený vo vyžrebovaní súťaže na prvom mieste, a má voľbu ihriska.

Článok 96
Usporiadajúci klub sa môže dohodou so súperom vzdať voľby ihriska. Je to povinný urobiť,
ak nemá pre termín, stanovený rozpisom súťaže, na odohranie stretnutia k dispozícii
rozpisom súťaže predpísaný počet vyhovujúcich a na hru schopných dvorcov, a to buď
vlastných, alebo prepožičaných. Ak sa zohraním stretnutia na prepožičaných dvorcoch
zvýšia náklady hosťujúceho družstva na cestovné, je usporiadajúci klub povinný tieto
náklady navyše súperovi uhradiť.

Povinnosti domáceho klubu
Článok 97
Usporiadajúci klub má predovšetkým tieto povinnosti:
- vykonať všetky opatrenia na regulárny priebeh stretnutia, vrátane zabezpečenia
dostatočného počtu usporiadateľov,
- zaistiť vrchnému rozhodcovi a hosťujúcemu družstvu vyhovujúci nocľah, ak o to požiada
najneskôr 14 dní pred stretnutím,
- vyplatiť delegovanému vrchnému rozhodcovi odmenu a náhrady podľa platných zákonov
a predpisov,
- Pokiaľ rozpis súťaže nestanovuje inak, najneskôr do 48 hodín spracovať zápis zo stretnutia
cez systém eTenis, resp. odoslať zápis zo stretnutia riadiacemu orgánu e-mailom, poštou.
Ak domáce družstvo spracuje zápis cez systém eTenis nie je nutné originál zasielať, ale je
povinné ho archivovať (minimálne do ukončenia aktuálnej sezóny) a v prípade vznesenia
námietok na vyžiadanie riadiaceho orgánu dodatočne doručiť.
- zaistiť v priebehu stretnutia pre hráčov a rozhodcov možnosť najnutnejšieho občerstvenia,
a informovať divákov o dosiahnutých výsledkoch v stretnutí.

Povinnosti hosťujúceho klubu
Článok 98
Hosťujúci klub má predovšetkým tieto povinnosti:
- odohrať stretnutie aj na inom mieste, ako je sídlo usporiadajúceho klubu,
- žiadať usporiadajúci klub najneskôr 14 dní pred stanoveným termínom stretnutia o
prípadné zaistenie nocľahu,
- oznámiť usporiadajúcemu klubu najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom stretnutia
hodinu príchodu družstva, ak použije verejný dopravný prostriedok a chce využiť možnosť
predĺžiť čakaciu dobu pri jeho meškaní podľa článku 114.
- skontrolovať zápis zo stretnutia zverejnený v systéme eTenis do 7 dní od jeho zverejnenia
(septembrové stretnutia družstiev najneskôr do konca septembra) a v prípade nezrovnalostí
kontaktovať domáce družstvo a riadiaci orgán súťaže.
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Termíny a poradie stretnutí
Článok 99
Termíny a poradie stretnutí, vrátane náhradných termínov, určuje riadiaci orgán súťaže v
rozpise súťaže, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov súťaže.

Článok 100
Jednotlivé stretnutia sa musia odohrať v určených termínoch. Ak rozpis súťaže nestanovuje
inak, za dodržanie SP sa považuje odohranie stretnutia do nasledujúceho kola.
Ak sa obaja súperi dohodnú, že vzájomné stretnutie odohrajú pred stanoveným termínom,
požiadajú o schválenie tejto zmeny riadiaci zväzový orgán minimálne 7 dní pred novým
dohodnutým termínom stretnutia. Pokiaľ riadiaci zväzový orgán predohranie stretnutia
neschváli, a toto sa aj napriek tomu uskutoční, platí výsledok dosiahnutý na dvorci, ale
obom klubom sa udeľuje poriadková pokuta vo výške 34,- € (DP čl. 34, bod 7).
Ak rozpis súťaže nestanovuje inak, odohranie stretnutia po predpísanom termíne znamená
automaticky kontumačnú prehru pre obe družstvá podľa čl. 136.
Na základe žiadosti klubu má riadiaci orgán súťaže, v odôvodnených mimoriadnych
prípadoch, právo rozhodnúť o zmene termínu stretnutia. O túto zmenu musí požiadať klub
najneskôr 21 dní pred plánovaným termínom stretnutia.

Článok 101
Dôsledky nenastúpenia družstva na stretnutie, resp. odstúpenia družstva zo súťaže rieši
riadiaci orgán súťaže v rozpise súťaže Disciplinárny poriadok čl. 34, bod 8 a 9. S
výnimkou prípadov, ktoré nastanú bez jeho zavinenia, sa pri prvom prípade udeľuje
poriadková pokuta až do výšky 332,- € v závislosti od úrovne súťaže. a Ak ide o opakovaný
prípad alebo o odstúpenie družstva zo súťaže, sa udeľuje pokuta vo dvojnásobnej výške.
Okrem toho sa vylúči družstvo zo súťaže, a pre budúci rok sa preradí do súťaže o 2 stupne
nižšej (DP čl. 34, bod 8).
Riadiaci zväzový orgán navyše vyhlási kontumačný výsledok v zmysle článku 136.
Ak družstvo odstúpi zo súťaže alebo je zo súťaže vylúčené pred odohraním viac ako
polovice súťažných stretnutí, doterajšie výsledky odohraných stretnutí sa zrušia. Ak toto
družstvo odohrá viac ako polovicu súťažných stretnutí, započítajú sa zostávajúce stretnutia
ako kontumačné výsledky v prospech súperov.
Klubu, ktorého družstvo sa previnilo nenastúpením na stretnutie, môže riadiaci zväzový
orgán uložiť zaplatenie náhrad súperovi vo výške jeho preukázateľných výdavkov.

Článok 102
Stretnutia sa hrajú ako jednodenné. Dobu začiatku stretnutia stanovuje rozpis súťaže, ktorý
je povinný rešpektovať zásadu, že pri väčšom počte stretnutí na rovnakých dvorcoch
v rovnaký deň sa začína najskôr stretnutie najvyššej súťaže a postupne stretnutia nižších
súťaží.

Súťažný poriadok
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Stretnutie
Článok 103
Každé stretnutie v republikových súťažiach (okrem I. a II. ligy žien) a regionálnych
súťažiach najvyšších tried, ktoré im bezprostredne predchádzajú, pozostáva zo siedmich
zápasov, a to piatich dvojhier a dvoch štvorhier.
Počet zápasov v stretnutí v ostatných súťažiach môže byť odlišný, a určí ich riadiaci orgán v
rozpise súťaže.

Článok 104
V stretnutí sa hodnotí každý vyhraný zápas jedným bodom. Víťazom stretnutia je družstvo,
ktoré získalo viac bodov. Ak obe družstvá získajú rovnaký počet bodov, je víťazom
stretnutia družstvo, ktoré v stretnutí získalo viac setov, v prípade rovnosti setov, viac hier.
Ak je počet hier rovnaký, je víťazom stretnutia družstvo, ktorého člen zvíťazil vo dvojhre
prvých hráčov.

Priebeh stretnutia
Článok 105
Ak sa nedohodnú kapitáni družstiev na vyššom počte dvorcov, hrá sa stretnutie na troch
dvorcoch.

Článok 106
Ak nedôjde medzi kapitánmi družstiev k inej dohode, hrajú sa jednotlivé zápasy každého
stretnutia v tomto poradí:
1. dvojhra piatych hráčov,
2. dvojhra štvrtých hráčov,
3. dvojhra tretích hráčov,
4. dvojhra druhých hráčov,
5. dvojhra prvých hráčov,
6. prvá štvorhra,
7. druhá štvorhra.
Riadiaci orgán súťaže môže rozhodnúť o inom poradí zápasov v stretnutí. Táto skutočnosť
musí byť uvedená v rozpise súťaže.

Článok 107
Vo všetkých stretnutiach nasadí vrchný rozhodca prvé zápasy súčasne na všetky dvorce, na
ktorých sa bude stretnutie hrať, a to v poradí, ako je uvedené v článku 106 alebo
dohodnutom kapitánmi družstiev. Ďalšie zápasy sa nasadzujú postupne na dvorce, na
ktorých sa skončil predchádzajúci zápas, a to v poradí ako je uvedené v čl. 106, alebo
dohodnutom medzi kapitánmi družstiev.
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Dohoda medzi kapitánmi družstiev, že niektoré zápasy budú odložené a odohrané
dodatočne, nie je povolená.

Zostava družstva v stretnutí
Článok 108
Ak poveternostné podmienky nebránia zahájeniu súťaže, kapitán družstva určí písomne
zostavu na stretnutie v nasledovných termínoch:
- zostavu na dvojhru - 15 minút pred začiatkom stretnutia, najneskôr však do konca čakacej
doby, podľa čl. 114,
- zostavu na štvorhru - najneskôr 15 min. po skončení poslednej dvojhry.
Ak sa stretnutie začína štvorhrami, je postup nasledovný:
- zostavu na štvorhru – 15 minút pred začiatkom stretnutia, najneskôr však do konca čakacej
doby, podľa čl. 114,
- zostavu na dvojhru – 15 minút po skončení poslednej štvorhry.
V prípade nepriaznivého počasia sa stretnutie preruší bez nahlásenia zostavy. O prerušení
rozhoduje vrchný rozhodca. V tomto prípade sa zostava na dvojhry (prípadne na štvorhry)
nahlasuje 15 minút pred reálnym začiatkom stretnutia (pokračovaním štvorhrami). Ďalej sa
postupuje podľa čl.130 SP.

Článok 109
V zostave na dvojhry musí kapitán družstva dodržať poradie hráčov podľa súpisky. Zostavu
štvorhier a ich poradie určí kapitán družstva podľa vlastnej úvahy, bez ohľadu na poradie
hráčov na súpiske. V zostave môžu byť uvedení len hráči, ktorí sú v čase ich prihlásenia
prítomní. Ak má kapitán v čase hlásenia zostavy na dvojhry či štvorhry k dispozícii menej
hráčov, ako je základná zostava, zaradí prítomných hráčov na najvyššie miesta zostavy a
zostávajúce miesta prečiarkne. Body z takto neobsadených zápasov získava súper bez boja.
Nenastúpenie družstva v kompletnej zostave rieši riadiaci orgán súťaže v rozpise súťaže
poriadkovou pokutou od 4 € do 34 € (DP čl. 34, bod 10) za každý neodohraný zápas, v
závislosti od úrovne súťaže. Nahlásenú zostavu nie je možné v žiadnom prípade meniť. Na
stretnutie môže družstvo nastúpiť, ak je sú v čase hlásenia zostavy na úvodné zápasy pred
začiatkom stretnutia prítomných minimálne toľko členov družstva, aby mohli družstvu
zabezpečiť víťazstvo ( prítomní:
- min. 3 hráči pri 5 resp. 4 dvojhrách a 2 štvorhrách,
- min. 2 hráči pri 4, 3 resp. 2 dvojhrách a 1 štvorhre).

Článok 110
Písomné prihlásenie zostavy odovzdajú kapitáni oboch družstiev vrchnému rozhodcovi
súčasne. Spolu s prihlásením zostavy na dvojhry aj štvorhry mu predložia na kontrolu:
- súpisku družstva (akceptuje sa aj elektronická podoba),
- ak o to vrchný rozhodca požiada tak aj občiansky preukaz, resp. u hráčov do 15 rokov
preukaz poistenca.
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Ak vrchný rozhodca zistí, že v zostave je zaradený hráč, ktorý nie je uvedený na súpiske,
prečiarkne jeho miesto v zostave v súlade s čl. 109, t. j. v prípade, že ide o hráča na
najnižšom mieste zostavy. Pokiaľ sa daná situácia týka hráča, ktorý je v zostave na inom,
než najnižšom mieste, posúvajú sa hráči uvedení za ním o jedno miesto vyššie a prečiarkne
sa najnižšie miesto.
Za platnosť registrácií hráčov zaradených do zostavy v čase stretnutia zodpovedá v plnej
miere klub. Ak riadiaci orgán následne zistí nezrovnalosti bude to považovať za
neoprávnený štart hráča a bude postupovať v zmysle čl. 137 SP a čl. 34 bod 12
Disciplinárneho poriadku.

Článok 111
Ak nepredloží kapitán družstva súpisku družstva na kontrolu vrchnému rozhodcovi,
poznamená to vrchný rozhodca do zápisu o stretnutí. Stretnutie sa odohrá a riadiaci zväzový
orgán potrestá klub poriadkovou pokutou 17,- €, stanovenou rozpisom súťaže (DP čl. 34,
bod 11).

Článok 112
V republikových súťažiach sa každé stretnutie začína spoločným nástupom všetkých hráčov
zaradených do zostavy, i kapitánov oboch družstiev, vrátane vrchného a hlavných
rozhodcov.

Článok 113
Obe súťažiace družstvá a delegovaný vrchný rozhodca sú povinní prísť na ihrisko, na
ktorom sa stretnutie odohrá najneskôr 15 minút pred jeho stanoveným začiatkom.

Článok 114
Čakacia doba pre začiatok stretnutia je 20 minút od doby, na ktorú bol stanovený začiatok
stretnutia. Ak hosťujúci klub oznámi usporiadajúcemu klubu, že jeho družstvo použije
hromadný dopravný prostriedok, ktorého včasný príjazd podľa cestovného poriadku,
zabezpečuje včasný príchod hosťujúceho družstva na ihrisko v lehote stanovenej v čl. 113,
zistí vrchný rozhodca, v prípade, že hosťujúce družstvo nepríde do konca čakacej doby, aké
má dopravný prostriedok meškanie. Čakacia doba sa v tomto prípade predlžuje o dobu
zisteného omeškania a dobu, potrebnú na cestu z výstupnej stanice na ihrisko. Domáce
družstvo je v tomto prípade povinné čakať na ihrisku dovtedy, pokiaľ vrchný rozhodca s
určitosťou nezistí, že hosťujúce družstvo oznámeným dopravným prostriedkom
nepricestovalo.

Článok 115
Ak v čakacej lehote, uvedenej v čl. 114, jedno z družstiev nepríde na ihrisko, vrchný
rozhodca túto, ako aj ďalšie skutočnosti, zapíše do zápisu o stretnutí, ktorý odošle
riadiacemu zväzovému orgánu na rozhodnutie.
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Článok 116
Ak nenastúpi hráč (vo štvorhre obaja hráči) na dvorec v čakacej dobe, stanovenej v čl. 21
(10 minút a ďalších 5 minút po opätovnej výzve), prizná vrchný rozhodca družstvu súpera
na žiadosť kapitána tohto družstva, alebo podľa vlastného uváženia v tomto zápase
kontumačný výsledok podľa čl. 137 a ihneď nasadí na dvorec ďalší zápas.

Článok 117
Dvorec musí byť pripravený na ďalší zápas do 15 minút od skončenia predchádzajúceho
zápasu, ktorý bol na ňom odohraný. Prekročenie tohto časového limitu sa trestá
poriadkovou pokutou od 2,- € do 4,- €, na návrh vrchného rozhodcu v zápise o stretnutí.

Riadenie stretnutia
Článok 118
Ak to stanovuje rozpis súťaže, riadi jednotlivé stretnutia vrchný rozhodca, delegovaný
riadiacim zväzovým orgánom. V ostatných prípadoch riadia stretnutie spoločne kapitáni
oboch družstiev.
V súťaži, v ktorej - podľa jej rozpisu - neriadi stretnutie delegovaný rozhodca, je riadiaci
zväzový orgán oprávnený delegovať vrchného rozhodcu na jednotlivé stretnutia, ak to
považuje za potrebné v záujme regulárnosti súťaže. Predovšetkým vtedy, ak má toto
stretnutie rozhodnúť o postupe alebo zostupe.

Článok 119
Ak vrchný rozhodca nemôže z vážnych pracovných alebo osobných dôvodov prísť na
riadenie stretnutia, je povinný o tom ihneď vyrozumieť čo najrýchlejším spôsobom
určeného náhradníka, riadiaci zväzový orgán a usporiadajúci klub.

Článok 120
Ak nepríde delegovaný vrchný rozhodca ani jeho náhradník, dohodnú sa kapitáni oboch
družstiev pred začiatkom stretnutia, že stretnutie bude riadiť niektorý z prítomných
kvalifikovaných rozhodcov alebo budú stretnutie riadiť spoločne sami.
Svoju dohodu zapíšu do zápisu o stretnutí a obaja ju podpíšu. Ak delegovaný rozhodca
alebo jeho náhradník prídu neskôr, okamžite prevezmú ďalšie riadenie stretnutia. Už sú
však viazaní prijatými rozhodnutiami, pokiaľ nie sú v rozpore s týmto SP alebo pravidlami
tenisu.

Článok 121
Ak stretnutie riadia spoločne kapitáni družstiev, a hrací poriadok stanovuje, že o veci
rozhoduje vrchný rozhodca, rozumie sa tým vzájomná dohoda kapitánov v tejto veci.
Ak medzi nimi v určitej veci nedôjde k dohode, zapíšu svoje rozdielne stanoviská do zápisu
o stretnutí, a o rozpore rozhodne riadiaci zväzový orgán pri schvaľovaní výsledku stretnutia.
Stretnutie sa však v každom prípade musí dohrať.
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Zápis o stretnutí
Článok 122
O každom stretnutí sa vyhotovuje zápis. Počet kópií vyhotoveného zápisu stanovuje rozpis
súťaže. Zápis sa musí čitateľne vyplniť vo všetkých rubrikách podľa predtlače a podpísať
vrchným rozhodcom a kapitánmi oboch družstiev. V zápise sa musia uviesť všetky
skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce na posúdenie regulárnosti stretnutia. Poradie zápasov v
zápise o stretnutí musí zodpovedať čl. 106, prípadne dohode kapitánov družstiev o zmene
poradia zápasov. Na to sa však musí v zápise výslovne upozorniť. Ak sa stretnutie
neodohralo z dôvodu nenastúpenia niektorého z družstiev, zapíšu sa iba vyjadrenia
prítomného kapitána a rozhodcu, t.j. nezapisujú sa mená hráčov žiadneho z družstiev a nie
je nutná fotografia.
Povinnou súčasťou zápisu (okrem MSR) musí byť aj spoločná fotografia oboch tímov
(vrátane kapitánov) s jasne rozoznateľnými tvárami a pozadím dvorca, na ktorom sa
stretnutie odohralo. Pre regionálne súťaže seniorov a detí formu fotodokumentácie stanoví
riadiaci orgán v rozpise súťaže. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok udelenie
sankcií v zmysle rozpisu súťaže, SP a DP.

Článok 123
Za vyhotovenie riadneho zápisu o stretnutí zodpovedá vrchný rozhodca. Ak stretnutie riadia
spoločne kapitáni oboch družstiev, zodpovedá za vyhotovenie zápisu kapitán
usporiadajúceho družstva a kapitán hostí svojím vyjadrením v zápise potvrdí resp. doplní
správnosť uvedených údajov. Neúplné vyplnenie zápisu môže riadiaci zväzový orgán
penalizovať peňažitou pokutou až do výšky vo výške 17,- € (DP čl. 34, bod 13), pričom pri
zamlčaní závažných resp. uvádzaní nepravdivých údajov môže riadiaci orgán penalizovať
obe družstvá až do výšky vo výške 166 €, opakovane až do výšky vo výške 332 € (DP čl.
34, bod 3). Podľa závažnosti priestupkov môže začať disciplinárne konanie.

Článok 124
Usporiadajúci klub spracuje zápis o stretnutí cez systém eTenis, resp. zašle zápis o stretnutí
v zmysle čl. 97. Obaja kapitáni družstiev dostanú po jednej kópii.

Článok 125
Riadiaci orgán súťaže je povinný najneskôr do 72 hodín po ukončení stretnutia zverejniť
zápis v systéme eTenis. Podľa zápisu riadiaci zväzový orgán preskúma, či stretnutie bolo
regulárne. Ak to tak bolo, a neboli ohlásené a podané námietky proti jeho priebehu, schváli
výsledok. Do súťaže sa výsledok započíta až po tomto schválení. Riadiaci orgán zapíše
všetky rozhodnutia, napr. schválené posuny, pokuty, zistenia a riešenia týkajúce sa
konkrétneho stretnutia priamo do zápisu zo stretnutia v systéme eTenis.

Článok 126
Spôsob odovzdania zápisu o stretnutí na potreby klasifikácie stanovuje Klasifikačný
poriadok tenisu, prípadne oznámenie klasifikačnej komisie. Na konkrétnu súťaž ho
špecifikuje riadiaci zväzový orgán v rozpise súťaže.
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Dočasné prerušenie a predčasné ukončenie stretnutia
a vzdanie jednotlivých zápasov
Článok 127
Vo všetkých stretnutiach sa musia vždy odohrať všetky zápasy, z ktorých sa podľa čl. 106
stretnutie skladá. A to aj v prípade, keď jedno z družstiev už získalo dostatočný počet
bodov, potrebný na víťazstvo v stretnutí.

Článok 128
Vrchný rozhodca je povinný dbať na to, aby sa plne využil hrací čas, aby sa využili všetky
možnosti na odohranie celého stretnutia v stanovenom termíne.

Článok 129
Ak je už rozhodnuté o víťazovi stretnutia, možno toto stretnutie predčasne ukončiť
rozhodnutím vrchného rozhodcu alebo dohodou kapitánov oboch družstiev bez zohrania
zostávajúcich zápasov, z dôvodov časovej tiesne, nepriaznivých poveternostných
podmienok alebo z technických príčin. Rozhodnutie vrchného rozhodcu alebo dohoda
kapitánov sa zapíše do zápisu o stretnutí s udaním dôvodov.

Článok 130
Ak je z dôvodov uvedených v čl. 129 nutné prerušiť stretnutie, v ktorom nie je rozhodnuté o
víťazovi, môžu sa kapitáni oboch družstiev, so súhlasom vrchného rozhodcu, dohodnúť na
pokračovaní stretnutia v odlišných podmienkach než pôvodných (hala, iný povrch, umelé
osvetlenie a pod.). Táto výslovná dohoda musí byť uvedená v zápise o stretnutí. Pokiaľ
nedôjde k takejto dohode, odohrajú sa zostávajúce zápasy:
a) najneskôr do nasledujúceho kola na základe dohody oboch kapitánov, uvedenej v zápise
o stretnutí, pokiaľ nie je v rozpise súťaže stanovené inak,
b) v termíne určenom riadiacim zväzovým orgánom, ak nedohodnú termín podľa bodu a)
kapitáni družstiev.

Článok 131
Ak stratí stretnutie športový charakter alebo príde na ihrisku k výtržnostiam,
k neuposlúchnutiu príkazu vrchného rozhodcu, k svojvoľnému odmietnutiu niektorého z
družstiev pokračovať v hre, vrchný rozhodca stretnutie predčasne ukončí. Predčasné
ukončenie stretnutia s udaním dôvodov zapíše do zápisu o stretnutí. O výsledku stretnutia a
ďalších dôsledkoch rozhodne riadiaci zväzový orgán.

Článok 132
Ak dôjde k predčasnému ukončeniu stretnutia alebo k jeho dočasnému prerušeniu, je
usporiadateľ povinný odoslať zápis o stretnutí, podľa podmienok stanovených v čl. 124. Pri
dohrávke stretnutia sa vyhotoví nový zápis, do ktorého sa odpíšu všetky výsledky
obsiahnuté už v zápise z pôvodného termínu stretnutia.
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Článok 133
Zápas, ktorý hráč vzdal pred jeho začiatkom, sa v zápise o stretnutí vyznačí slovom „skreč“.
Do výsledkov sa započíta výsledok 2:0 na sety a 12:0 na hry. Ak hráč zápas skrečoval až v
jeho priebehu, uvedie sa stav na ihrisku s poznámkou „skr.“
Do výsledku sa započítajú hry a sety tak, ako keby od okamihu skreču vyhral všetky
zostávajúce hry, do potrebného konca zápasu, vyhral súper hráča, ktorý zápas vzdal. Nie je
prípustné zápas, ktorý bol skrečovaný, uviesť v zápise ako odohraný s fingovaným
výsledkom.

Previnenia klubu a družstva
Článok 134
Previnenia a priestupky klubu a družstiev proti SP, rozpisu súťaže, príkazom a pokynom
riadiaceho orgánu súťaže, sa trestajú predovšetkým poriadkovými pokutami. Výšku pokuty
stanovuje riadiaci zväzový orgán v súlade s týmto SP a rozpisom súťaže, po posúdení
závažnosti previnenia alebo priestupku, a jeho vplyvu na regulárnosť stretnutia a súťaže. A
to s prihliadnutím na to, či ide o prvý alebo opakovaný prípad porušenia príslušných
ustanovení. Prípadný disciplinárny postih v týchto prípadoch špecifikuje disciplinárny
poriadok.

Článok 135
Vo zvlášť odôvodnených prípadoch potrestá riadiaci zväzový orgán klub alebo družstvo,
ktoré sa previnilo, okrem poriadkovej pokuty aj hracími dôsledkami, t.j. vyhlásením
kontumačného výsledku a stratou bodov, poprípade aj vylúčením zo súťaže. Možnosť
postihu je ohraničená časovou lehotou 2 mesiacov odo dňa skončenia súťaže. Výpočet
priestupkov, za ktoré možno udeliť kontumáciu, je taxatívne stanovený v čl. 136 a 137.

Článok 136
Vyhlásením kontumačného výsledku celého stretnutia, a stratou bodov z neho, sa družstvo
trestá v týchto prípadoch:
a) ak družstvo nenastúpi na začiatok stretnutia najneskôr v čakacej dobe stanovenej v čl.
114,
b) ak v stretnutí nastúpi za družstvo hráč, ktorý nie je členom klubu alebo za družstvo tohto
klubu nemá povolené hosťovanie,
c) ak napriek výzve vrchného rozhodcu družstvo bezdôvodne odmietne pokračovať v hre,
d) ak vinou družstva vrchný rozhodca predčasne ukončí stretnutie,
e) ak sa stretnutie vôbec neodohralo alebo sa odohralo po stanovenom termíne (v takomto
prípade sa stretnutie kontumuje obom súperom).
Vyhlásiť kontumačný výsledok celého stretnutia je oprávnený len riadiaci zväzový orgán.
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Článok 137
Vyhlásením kontumačného výsledku jednotlivého zápasu, a stratou bodu z neho, sa trestá
družstvo v týchto prípadoch:
- ak vrchný rozhodca skrečoval zápas v prospech súpera podľa čl. 21,
- ak usporiadajúci klub, aj napriek výzve vrchného rozhodcu, nezabezpečí vyľudnenie
priestorov, uvedených v čl. 24,
- ak za družstvo nastúpi hráč, ktorý nie je uvedený na súpiske družstva (s výnimkou prípadu
obsiahnutého v čl. 136 b),
- ak nastúpi hráč za družstvo v nesprávnom poradí, a to vrátane ďalších zápasov, ktoré
svojím nesprávnym zaradením ovplyvnil. Na posúdenie nesprávnosti poradia je smerodajné
poradie zápasov v zápise o stretnutí.
Vyhlásiť kontumačný výsledok zápasu je oprávnený okrem riadiaceho orgánu len vrchný
rozhodca, a to len vtedy, ak je prítomný.

Hodnotenie výsledkov v súťažiach
Článok 138
Výsledok stretnutia sa hodnotí takto:
-

víťazstvo

2 body,

-

prehra na ihrisku

1 bod,

-

kontumačná prehra

0 bodov.

Článok 139
Pri vyhlasovaní kontumačného výsledku:
- celého stretnutia sa družstvu, ktoré sa previnilo započítava prehra vo všetkých zápasoch v
pomere 0:2 na sety a 0:12 na hry,
- jednotlivého zápasu sa družstvu, ktoré sa previnilo započítava prehra v tomto zápase v
pomere 0:2 na sety a 0:12 na hry, s výnimkou prípadov podľa čl. 136,
- ak dôjde k skreču v priebehu rozohraného zápasu, postupuje sa v súlade s čl. 133.

Článok 140
Ak dôjde k vyhláseniu kontumačného výsledku z viny oboch družstiev, hodnotí sa výsledok
tohto stretnutia alebo zápasu ako kontumačná prehra oboch súperov podľa ustanovenia čl.
136 a 137.

Článok 141
Víťazom súťaže alebo súťažného oddelenia (skupiny) sa stáva družstvo, ktoré vo
schválených stretnutiach získalo najvyšší počet bodov podľa čl. 138.
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Článok 142
V prípade, že dve alebo viac družstiev získalo, podľa čl. 138, rovnaký počet bodov,
rozhoduje o ich konečnom poradí pomocná tabuľka, v ktorej sú započítané len výsledky
vzájomných stretnutí týchto družstiev. V tejto tabuľke sú postupne rozhodujúce nasledovné
ukazovatele:
- počet dosiahnutých bodov zo vzájomných stretnutí,
- rozdiel vyhraných a prehraných zápasov zo vzájomných stretnutí,
- rozdiel vyhraných a prehraných setov zo vzájomných zápasov,
- rozdiel vyhraných a prehraných hier zo vzájomných stretnutí,
- ak nerozhodnú uvedené kritériá, nariadi sa nové stretnutie.
Neplatí to, ak vzájomné stretnutie bolo kontumačne skrečované obom družstvám v zmysle
čl. 136 SP. V tom prípade rozhodujú predchádzajúce ukazovatele na základe odohraných
stretnutí so zvyšnými družstvami v skupine. V prípade rovnosti všetkých ukazovateľov
rozhoduje žreb.

Článok 143
Ak sa súťaž hrá v skupinách a treba stanoviť poradie družstiev umiestnených na rovnakých
miestach v rôznych skupinách (napr. pre nerovnomerný postup alebo zostup), zohrajú tieto
družstvá jedno alebo viac dodatočných stretnutí, ktoré o tomto poradí rozhodnú. Miesto
konania týchto stretnutí určí rozpis súťaže.

VI.
NÁMIETKOVÉ KONANIE
Základné ustanovenia
Článok 144
Ak, podľa názoru kapitána družstva, hrozí v súťaži družstiev, v súťaži jednotlivcov, podľa
názoru samotného hráča, porušenie tohto SP alebo regulárnosti súťaže, je povinný na to
ihneď ústne upozorniť vrchného rozhodcu a požiadať ho o okamžité rozhodnutie.

Článok 145
V súťaži družstiev prerokuje vrchný rozhodca, ešte pred svojím rozhodnutím, upozornenie s
kapitánmi oboch družstiev, a v súťaži jednotlivcov s hráčom. Obsah upozornenia a svoje
rozhodnutie o ňom zapíše v súťaži družstiev do zápisu o stretnutí a v súťaži jednotlivcov do
správy, ktorú zasiela usporiadateľ riadiacemu zväzovému orgánu.

Námietky v súťažiach družstiev
Článok 146
Podľa čl. 144 a 145 môže, v súťažiach družstiev proti rozhodnutiu vrchného rozhodcu, proti
porušeniu športovo-technických predpisov, či proti neregulárnosti stretnutia z iných
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vážnych dôvodov, podať kapitán družstva riadne zdôvodnené námietky, ktoré uvedie na
zadnej strane zápisu o stretnutí.

Článok 147
Klub môže ďalej podať námietky, do 48 hodín po ukončení alebo prerušení stretnutia,
riadiacemu zväzovému orgánu, v opisoch vrchnému rozhodcovi stretnutia a klubu súpera.
Pokiaľ riadiaci zväzový orgán dôjde k záveru, že okolnosti, vyjadrené v námietke, boli
sťažovateľovi známe už v dobe konania stretnutia, a v zápise zo stretnutia uvedené nie sú,
námietku odmietne a neprerokuje.
Klub môže podať námietky aj voči porušeniu predpisov o stretnutí, na ktorých sa zúčastnili
družstvá z iných klubov, predovšetkým vtedy, ak umiestnenie jeho vlastného družstva v
súťaži (prípadne jeho postup alebo zostup) od výsledku tohto stretnutia závisí. Tieto
námietky sa zasielajú písomne najneskôr do 48 hodín po získaní oficiálnej správy o
schválení výsledku riadiacemu zväzovému orgánu, kópia sa musí zaslať obom klubom,
ktorých družstvá sa v dueli stretli, a vrchnému rozhodcovi stretnutia.

Článok 148
O námietkach, podaných podľa čl. 146 alebo 147, rozhodne poverený pracovník riadiaceho
zväzového orgánu do 21 dní od dátumu podania námietky. Rozhodnutie zašle písomne
sťažovateľovi, obom klubom, ktorých družstvá sa v dueli stretli, a vrchnému rozhodcovi
stretnutia.

Článok 149
Proti každému písomnému rozhodnutiu povereného pracovníka riadiaceho zväzového
orgánu možno podať, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomné odvolanie príslušnému
riadiacemu orgánu súťaže (RTZ resp. STZ). O odvolaní rozhodne Odvolacia komisia
príslušného riadiaceho orgánu súťaže najneskôr do 30 dní od doručenia odvolania. Forma
odoslania rozhodnutia je analogická s článkom 148.

Článok 150
Proti rozhodnutiu odvolacej komisie môže sťažovateľ podať písomné odvolanie na výkonný
orgán príslušného riadiaceho zväzu a to písomne do 15 dní odo dňa doručenia odvolania. O
odvolaní rozhodne s konečnou platnosťou výkonný orgán príslušného riadiaceho zväzu,
ktorý je oprávnený na svojom najbližšom zasadaní vzhľadom na termín doručenia odvolania
ustanoviť pre tieto prípady trojčlennú osobitnú komisiu a poveriť ju preverením. Forma
odoslania rozhodnutia je analogická s čl. 148.

Článok 151
Námietky a odvolania sa podávajú doporučene a, v prípade konkrétneho stretnutia, tiež v
opise vrchnému rozhodcovi stretnutia a klubu súpera (prípadne oboch súperov).
Námietky podľa čl. 147 sa musia doložiť peňažným poplatkom vo výške 10,- €, odvolania
podľa čl. 149 poplatkom vo výške 20,- € a odvolania podľa čl. 150 poplatkom vo výške
40,- €.
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Poplatok sa poukáže príslušnému riadiacemu orgánu, ktorý bude o odvolaní rozhodovať.

Článok 152
K námietkam alebo odvolaniam sa musí priložiť doklad o zaplatení peňažného poplatku,
pokiaľ sa tento vyžaduje podľa čl. 151 a ďalej musia sa priložiť doklady o tom, že opisy sa
zaslali doporučene adresátom uvedeným v čl. 147 a 149.

Námietky v súťažiach jednotlivcov
Článok 153
Podľa čl. 144 a 145 môže v súťažiach jednotlivcov proti rozhodnutiu vrchného rozhodcu,
proti porušeniu športovo-technických predpisov, či proti neregulárnosti zápasu z iných
vážnych dôvodov, podať ktorýkoľvek účastník (hráč) súťaže, do hodiny po ukončení alebo
prerušení zápasu, riadne zdôvodnené písomné námietky riaditeľstvu súťaže. Námietky proti
regulárnosti žrebovania sa musia podať písomne, najneskôr do 10 minút po vyvesení
hracieho plánu. V takomto prípade sa súťaž rozohrá až po ukončení namietkového konania.

Článok 154
O námietkach až do úplného skončenia turnaja rozhodne, na mieste a ihneď, riaditeľstvo
súťaže v spolupráci s delegátom (ak je prítomný). Za včasné vybavenie námietok zodpovedá
riaditeľ súťaže. Rozhodnutie o námietkach sa odovzdá sťažovateľovi písomne. Kópiu
písomnej námietky, ako aj rozhodnutia o nej, zašle usporiadateľ, spolu so správou o
priebehu súťaže, na riadiaci zväzový orgán.

Článok 155
Proti každému písomnému rozhodnutiu riaditeľstva súťaže alebo povereného pracovníka
riadiaceho zväzového orgánu, možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia písomné
odvolanie príslušnému riadiacemu orgánu súťaže (RTZ resp. STZ). Odvolanie sa podáva
doporučene. V opise sa zasiela vrchnému rozhodcovi a usporiadateľovi. O odvolaní
rozhodne odvolacia komisia príslušného riadiaceho orgánu, ktorý súťaž schvaľoval,
najneskôr do 30 dní od doručenia odvolania. Rozhodnutie sa zasiela sťažovateľovi,
vrchnému rozhodcovi a usporiadateľovi súťaže.

Článok 156
Proti rozhodnutiu príslušnej odvolacej komisie môže sťažovateľ podať písomné odvolanie
na VV STZ a to písomne do 15 dní odo dňa doručenia odvolania. O odvolaní rozhodne s
konečnou platnosťou VV STZ, ktorý je oprávnený na svojom najbližšom zasadaní ustanoviť
pre tieto prípady trojčlennú odvolaciu komisiu a poveriť ju rozhodnutím. Forma odoslania
rozhodnutia je analogická s čl. 155.

Článok 157
Námietky podané podľa čl. 153 sa musia doložiť peňažným poplatkom vo výške 5,- €,
odvolania podľa čl. 155 poplatkom vo výške 20,- € a odvolania podľa čl. 156 poplatkom vo
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výške 40,- €. Poplatok sa poukáže príslušnému riadiacemu orgánu, ktorý bude o odvolaní
rozhodovať.

Článok 158
K odvolaniu sa musí priložiť doklad o zaplatení peňažného poplatku a o tom, že opisy sa
doporučene zaslali adresátom uvedeným v čl. 155.

Spoločné ustanovenia
Článok 159
Námietky a odvolania sa odmietnu a neprerokujú, ak k nim neboli priložené doklady,
uvedené v čl. 152 a 158, alebo sa prekročil časový limit na ich podanie.

Článok 160
Na prerokovanie námietok pri odvolaní sa musí prizvať, ak o to písomne požiadajú,
sťažovateľ, a všetky zainteresované strany v danom prípade. Na rokovaní sa zúčastňujú na
vlastné náklady. Pokiaľ, aj napriek pozvaniu, na rokovanie neprídu, vydá sa rozhodnutie bez
ich účasti.

Článok 161
Ak sa námietkam alebo odvolaniu vyhovelo, prípadne ich zainteresovaní stiahli pred ich
prerokovaním, poukázaný poplatok sa vracia. V ostatných prípadoch prepadá.

Článok 162
Rozhodnutie o odvolaní na úrovni VV STZ je konečné.

VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 163
V prípade, že SP upravuje rôzne situácie odlišne od medzinárodných pravidiel tenisu, platia
pre súťaže v SR ustanovenia tohto SP s výnimkou súťaží, zaradených do medzinárodných
kalendárov ITF a TE.

Článok 164
Výklad tohto SP podáva VV STZ.

Článok 165
Tento SP schválil VV STZ dňa 26. 10. 2022 a nadobúda platnosť 27. 10. 2022, čím sa ruší
dovtedy platný SP. Zmenu čl. 78 schválil VV STZ dňa 24. 11. 2022 a nadobúda platnosť
25. 11. 2022.
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Príloha 1a – Hracie plány na súťaže, hrané vylučovacím spôsobom
8

9

9a

9b

10

10a

10b

10c

11

11a

11b

12
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12a

14

13

14a

13a

13b

14b

15
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15a

16

5

6
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7
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Príloha č. 1b - Zostavovanie hracích plánov pre viac ako 16 hráčov
počet hráčov:
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Čísla hracích plánov v poradí zhora nadol:
9a-8
9a-9b
9a-10b
10c-10b
11a-10b
11a-11b
11a-12a
12a-12a
13a-12a
13a-13b
13a-14a
14b-14a
15-14a
15-15a
15-16
16-16
9a-8-8-8
9a-8-8-9b
9a-8-9b-9b
9a-9a-9b-9b
9a-10a-9b-9b
9a-10a-10a-9b
9a-10a-10a-10a
10a-10a-10a-10a
11a-10a-10a-10a
11a-10a-10a-11b
11a-10a-11b-11b
11a-11a-11b-11b
11a-12a-11b-11b
11a-12a-12a-11b
11a-12a-12a-12a
12a-12a-12a-12a
13a-12a-12a-12a
13a-12a-12a-13b
13a-12a-13b-13b
13a-13a-13b-13b
13a-14-13b-13b
13a-14-14-13b
13a-14-14-14
14-14-14-14
15-14-14-14
15-14-14-15a
15-14-15a-15a
15-15-15a-15a
15-16-15a-15a
15-16-16-15a
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

15-16-16-16
16-16-16-16
9a-8-8-8-8-8-8-8
9a-8-8-8-8-8-8-9b
9a-8-8-8-8-9b-8-9b
9a-8-9a-8-8-9b-8-9b
9a-8-9a-9b-8-9b-8-9b
9a-8-9a-9b-9a-9b-8-9b
9a-8-9a-9b-9a-9b-9a-9b
9a-9b-9a-9b-9a-9b-9a-9b
9a-10a-9a-9b-9a-9b-9a-9b
9a-10a-9a-9b-9a-9b-10a-9b
9a-10a-9a-9b-10a-9b-10a-9b
9a-10a-9a-10a-10a-9b-10a-9b
9a-10a-10a-10a-10a-9b-10a-9b
9a-10a-10a-10a-10a-10a-10a-9b
9a-10a-10a-10a-10a-10a-10a-10a
10a-10a-10a-10a-10a-10a-10a-10a
11a-10a-10a-10a-10a-10a-10a-10a
11a-10a-10a-10a-10a-10a-10a-11b
11a-10a-10a-10a-10a-11b-10a-11b
11a-10a-11a-10a-10a-11b-10a-11b
11a-10a-11a-11b-10a-11b-10a-11b
11a-10a-11a-11b-11a-11b-10a-11b
11a-10a-11a-11b-11a-11b-11a-11b
11a-11b-11a-11b-11a-11b-11a-11b
11a-12a-11a-11b-11a-11b-11a-11b
11a-12a-11a-11b-11a-11b-12a-11b
11a-12a-11a-11b-12a-11b-12a-11b
11a-12a-11a-12a-12a-11b-12a-11b
11a-12a-12a-12a-12a-11b-12a-11b
11a-12a-12a-12a-12a-12a-12a-11b
11a-12a-12a-12a-12a-12a-12a-12a
12a-12a-12a-12a-12a-12a-12a-12a
13a-12a-12a-12a-12a-12a-12a-12a
13a-12a-12a-12a-12a-12a-12a-13b
13a-12a-12a-12a-12a-13b-12a-13b
13a-12a-13a-12a-12a-13b-12a-13b
13a-12a-13a-13b-12a-13b-12a-13b
13a-12a-13a-13b-13a-13b-12a-13b
13a-12a-13a-13b-13a-13b-13a-13b
13a-13b-13a-13b-13a-13b-13a-13b
13a-14-13a-13b-13a-13b-13a-13b
13a-14-13a-13b-13a-13b-14-13b
13a-14-13a-13b-14-13b-14-13b
13a-14-13a-14-14-13b-14-13b
13a-14-14-14-14-13b-14-13b
13a-14-14-14-14-14-14-13b
13a-14-14-14-14-14-14-14

45

46

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
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14-14-14-14-14-14-14-14
15-14-14-14-14-14-14-14
15-14-14-14-14-14-14-15a
15-14-14-14-14-15a-14-15a
15-14-15-14-14-15a-14-15a
15-14-15-15a-14-15a-14-15a
15-14-15-15a-15-15a-14-15a
15-14-15-15a-15-15a-15-15a
15-15a-15-15a-15a-15a-15-15a
15-16-15-15a-15-15a-15-15a
15-16-15-15a-15-15a-16-15a
15-16-15-15a-16-15a-16-15a
15-16-15-16-16-15a-16-15a
15a-16-16-16-16-15a-16-15a
15-16-16-16-16-16-16-15a
15-16-16-16-16-16-16-16
16-16-16-16-16-16-16-16
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Príloha č. 2
Tabuľka na nasadzovanie hráčov v súťažiach hraných vylučovacím
spôsobom
počet
nasadzovaných
hráčov
4

8

16

1. štvrtina

Nasadzovanie hráčov na:
prvé
posledné
miesto
miesto
1

2. štvrtina

3-4

časť hracieho plánu
(počítané zhora)

3. štvrtina

3-4

4. štvrtina

2

1. štvrtina

1

5-8

2. štvrtina

3-4

5-8

3. štvrtina

5-8

3-4

4. štvrtina

5-8

2

1. osmina

1

9-16

2. osmina

9-16

5-8

3. osmina

3-4

9-16

4. osmina

9-16

5-8

5. osmina

5-8

9-16

6. osmina

9-16

3-4

7. osmina

5-8

9-16

8. osmina

9-16

2
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Príloha č. 3
Tabuľky na súťaže hrané systémom každý s každým:
UPRAVENÉ BERGEROVE TABUĽKY
Pre 3 a 4 účastníkov
1. kolo:

2-4

3-1

2. kolo:

4-3

1-2

3. kolo:

1-4

2-3

Pre 5 a 6 účastníkov
1. kolo:

3-6

4-2

5-1

2. kolo:

6-5

1-4

2-3

3. kolo:

2-6

3-1

4-5

4. kolo:

6-4

5-3

1-2

5. kolo:

1-6

2-5

3-4

Pre 7 a 8 účastníkov
1. kolo:

4-8

5-3

6-2

7-1

2. kolo:

8-7

1-6

2-5

3-4

3. kolo:

3-8

4-2

5-1

6-7

4. kolo:

8-6

7-5

1-4

2-3

5. kolo:

2-8

3-1

4-7

5-6

6. kolo:

8-5

6-4

7-3

1-2

7. kolo:

1-8

2-7

3-6

4-5

Pre 9 a 10 účastníkov
1. kolo:

5-10 6-4

7-3

8-2

9-1

2. kolo:

10-9 1-8

2-7

3-6

4-5

3. kolo:

4-10 5-3

6-2

7-1

8-9

4. kolo:

10-8 9-7

1-6

2-5

3-4

5. kolo:

3-10 4-2

5-1

6-9

7-8

6. kolo:

10-7 8-6

9-5

1-4

2-3

7. kolo:

2-10 3-1

4-9

5-8

6-7

8. kolo:

10-6 7-5

8-4

9-3

1-2

9. kolo:

1-10 2-9

3-8

4-7

5-6
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Príloha č. 4
Zásady pre hru bez hlavného rozhodcu
Zápasy na tenisových podujatiach sa môžu hrať aj bez hlavného rozhodcu. Všetci hráči,
hrajúci za týchto podmienok, musia dodržiavať tieto základné zásady:
 Na turnajoch kde sa používajú ukazovatele skóre, sú hráči počas striedania strán povinní
aktualizovať skóre.
 Každý hráč zodpovedá za všetky hlásenia na svojej strane dvorca.
 Všetky hlásenia „za“ a „chyba“ musia odznieť okamžite po dopade lopty a dostatočne hlasno,
aby ich súper počul.
 Ak si hráč nie je istý určitou situáciou, musí poskytnúť prospech z tejto situácie súperovi, napr.
ak si nie je stopercentne istý, že súperova lopta je „za“, musí pokračovať v hre.
 V prípade, keď sa zápas nehrá na antuke, ak hráč nesprávne zahlási loptu „za“ a potom si
uvedomí, že lopta bola dobrá, bod sa musí opakovať s výnimkou víťazného úderu alebo keď hráč
už predtým v zápase nesprávne zahlásil „za“. V týchto prípadoch hráč, ktorý zahlásil „za“ stráca
bod.
 Podávajúci musí hlásiť stav pred každým novým podaním dostatočne nahlas tak, aby to počul
súper.
 Ak hráč nie je spokojný so súperovými činmi alebo rozhodnutiami, musí zavolať vrchného
rozhodcu alebo jeho zástupcu.

Pri zápasoch hraných na antuke, musia hráči dodržiavať niektoré ďalšie postupy:
 Kontrola lopty sa môže vykonať iba po víťaznom údere alebo po zastavení hry (reflexný úder je
povolený, ale hneď na to musí hráč okamžite zastaviť hru.
 Ak si hráč nie je istý súperovým hlásením, môže ho okamžite požiadať o to, aby mu ukázal stopu
lopty. Hráč vtedy môže prejsť na súperovu stranu dvorca, aby sa pozrel na stopu po lopte.
 Ak hráč zmaže stopu po lopte, priznáva bod súperovi.
 Ak vznikne spor pri posudzovaní stopy lopty, zavolá sa na dvorec vrchný rozhodca alebo jeho
zástupca, aby definitívne rozhodol o tomto spore.
 Ak hráč zahlási „za“, tak by mal, za normálnych podmienok, ukázať stopu po lopte.
 Ak hráč nesprávne zahlási loptu a následne sa zistí, že lopta bola dobrá, hráč, ktorý zahlásil „za“,
stráca bod.
 Hráči, ktorí sa nebudú riadiť uvedenými pokynmi, môžu byť napomínaní podľa pravidla o
bránení v hre alebo pravidla o nešportovom správaní podľa Kódexu správania.

Všetky otázky k týmto postupom sa musia prerokovať s vrchným rozhodcom.
Výklad „normálne okolnosti“: Aj keď sa spravidla očakáva, že hráč je schopný ukázať na
antuke stopu po lopte, existujú prípady, keď sa na niektorých dvorcoch nevytvárajú stopy po
všetkých loptách. V týchto prípadoch je nutné, aby rozhodca, pred tým ako urobí
rozhodnutie, vyhodnotil všetky okolnosti. V prípade, ak nie je preukázateľne možné ukázať
stopu z objektívnych príčin (napr. príliš suchý, neupravený dvorec, lopta so slabou
razanciou...) platí pôvodné hlásenie hráča na strane dvorca, kde je daný hráč za svoje
hlásenia zodpovedný.
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Príloha č. 5
Záväzný spôsob žrebovania súťaže jednotlivcov
1. Príprava žrebovania
1.1

Po uzávierke prihlášok spracuje usporiadateľ zoznam hráčov, ktorých prijal do
turnaja. Zoznam obsahuje pre každého hráča nasledovné údaje: priezvisko a meno,
ročník narodenia, oddiel, poradie v oficiálnom rebríčku SR.

1.2

Pred žrebovaním pripraví usporiadateľ poradie nasadených hráčov s rezervou 2 – 4
hráčov, pre prípad, že k prezentácii neprídu prihlásení hráči, ktorí majú byť nasadení
podľa poradia v oficiálnom rebríčku SR.

1.3

Prezentácia hráčov sa uskutoční podľa SPT – vrchný rozhodca turnaja overí
oprávnenosť na štart.

2. Žrebovanie
2.1

Žrebovanie musí byť zásadne verejné, prístupné všetkým prihláseným hráčom.

2.2

Začiatok žrebovania sa musí vyhlásiť rozhlasom alebo pri danom turnaji obvyklým
spôsobom.

2.3

Na začiatku žrebovania usporiadateľ oboznámi prítomných s počtom a s poradím
nasadených hráčov

2.4

Po odsúhlasení nasadených hráčov oznámi počet účastníkov, predloží hrací plán
zodpovedajúci danému počtu účastníkov a začne sa žrebovanie.

2.5

V hernom pláne sa označia miesta pre nasedených hráčov. Najskôr sa vyžrebujú
nasadení hráči podľa prílohy č. 2. Žrebovanie sa uskutoční tak, že sa očíslujú
nasadení hráči, príslušné čísla sa vložia do osudia tak, že sa hráč, uvedený pod týmto
číslom, zapíše do hracieho plánu tak, aby sa postupovalo zhora nadol. Žrebovanie
nasadených hráčov sa musí uskutočniť tak, aby z dvojice hráčov nasadených ako 5, 6
a 7, 8 (pri 16-tich nasadených i 9, 10, potom 11, 12 atď.) bol vždy jeden v hornej
polovici hracieho plánu a druhý v dolnej polovici hracieho plánu. Zoznam ostatných
hráčov sa očísluje, a do osudia sa vhodia kartičky s príslušnými číslami. Po
vytiahnutí čísla sa hráč, uvedený pod týmto číslom, dopíše do hracieho plánu tak, aby
sa postupovalo na voľné miesta zhora nadol. Neberie sa ohľad na klubovú
príslušnosť.

2.6

Ihneď po vyžrebovaní usporiadateľ zverejní vyvesením hracie plány, na ktorých
uvedie dátum a čas ich vyžrebovania.

2.7

Žrebovanie štvorhier sa vykonáva obdobným spôsobom.

3. Námietky proti žrebovaniu
Turnaj je možné rozohrať až po ukončení námietkového konania, t. j. najskôr 10 minút po
vyvesení žrebu. Turnajový výbor je povinný vyhovieť námietkam účastníkov, podaným v
súlade s čl. 153 STP a vykonať nové žrebovanie v týchto prípadoch:
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žrebovanie nebolo verejné,

3.2 žrebovanie bolo vykonané pred prezentáciou alebo pred jej ukončením. Výnimku
tvoria prípady žrebovania v predstihu podľa čl. 56.
3.3 ak bol nasadený nesprávny hráč alebo dvojica. Ak boli nasadení hráči vyžrebovaní na
nesprávne miesto, opraví sa len nesprávne miesto týchto hráčov.
3.4

ak do žrebovania nebol zaradený hráč oprávnený štartovať,

3.5

ak bol do žrebovania omylom zaradený odhlásený hráč,

4. Záväznosť prílohy č. 5
Táto príloha je záväzná pre usporiadateľov všetkých súťaží vo všetkých vekových
kategóriách. Žrebovanie možno uskutočniť výpočtovou technikou použitím autorizovaného
programu STZ. Ihneď po vykonaní žrebovania treba vytlačiť hracie plány (žreb) a
archivovať do ukončenia turnaja, s podpismi minimálne dvoch účastníkov žrebovania.
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Príloha č. 6. Vykonávací predpis k článku 11 SP.
ROZDELENIE TENISOVÝCH TURNAJOV JEDNOTLIVCOV NA
SLOVENSKU
Článok 1
Tento predpis nadväzuje na článok 11 SP tenisu a špecifikuje kritériá, ktoré sú smerodajné
na rozdelenie turnajov jednotlivcov na Slovensku do jednotlivých tried. Predpis je záväzný
pre usporiadateľov všetkých turnajov s výnimkou medzinárodných, ktoré sú zaradené do
kalendárov ITF alebo TE.

Článok 2
Turnaje v SR sa delia do 4 tried. Triedy D a C sú v zmysle SP považované za „nižšie
triedy“, triedy B a A za „vyššie triedy“.

Článok 3
Rozdelenie turnajov do tried sa vykonáva na základe nasledujúcich kritérií:
1.

Výber účastníkov;

2.

Minimálna výška výhier;

3.

Maximálna výška vkladov;

4.

Kvalifikácia vrchného rozhodcu;

5.

Zásady obsadenia zápasov hlavnými rozhodcami;

65.

Zabezpečenie účastníkov;

7.

Zaistenie úpravy dvorcov;

86.

Zásady na použitie lôpt.

Článok 4
Usporiadajúci klub uvedie už v prihláške do termínovej listiny triedu turnaja podľa
priloženej tabuľky, na základe svojich zámerov a možností. Schvaľujúci orgán má právo
preradiť turnaj do nižšej triedy, ak usporiadateľ neposkytuje záruky, že je pre triedu,
uvedenú v prihláške, schopný dodržať vypísané podmienky.
Trieda turnaja sa musí uviesť pri každej akcii v termínovej listine.

Článok 5
Usporiadateľ je povinný splniť podmienky zodpovedajúce triede, do ktorej je turnaj
zaradený. Povolené výnimky sú obsahom čl. 7 tohto predpisu.
Na všetkých turnajoch, okrem kategórie detí, je usporiadateľ povinný vypísať štvorhru,
ktorá sa odohrá v prípade, ak sa prihlásia minimálne 6 párov 2 páry.
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Článok 6
Hodnoty dané tabuľkou v kritériu č. 2 (minimálna výška výhier) predstavujú celkovú výšku
výhier (prize money) pre dvojhru a štvorhru. Ak sa hrá len dvojhra, získa víťaz 52%,
finalista 24 % a semifinalisti po 12 % výhernej čiastky. Ak sa hrá dvojhra aj štvorhra,
rozdeľujú sa výherné čiastky podľa nasledujúceho kľúča:
víťaz
finalista
semifinalisti

dvojhra
34 %
16 %
po 8 %

štvorhra
18 %
8%
po 4 %

V turnajoch mládeže je usporiadateľ povinný odmeniť hráčov diplomami a vecnými cenami
zodpovedajúcej hodnoty primeranými veku a pohlaviu účastníkov. Vyplácanie finančných
výhier v hotovosti je v turnajoch mládeže neprípustné.
Výklad: v kategórií dospelých je na rozhodnutí usporiadateľa či budú výhry finančné alebo vecné (prípadne
kombinácia), pričom rozhodnutie musí byť jasne uvedené v rozpise súťaže.

Článok 7
Kritérium č. 3 (maximálna výška vkladov) je pre každú konkrétnu triedu záväzné.
Pri kritérii č. 6 a 7 môže usporiadateľ splniť aj podmienku ktorejkoľvek z vyšších tried,
avšak minimálne podmienky triedy, do ktorej bol zaradený.

Článok 8
Nesplnenie podmienok daných týmto predpisom sa môže kontrolovať delegátom a
postihovať riadiacim zväzovým orgánom podľa SP.

Článok 9
Tento predpis schválil VV STZ dňa 26. 10. 2022 a nadobúda platnosť dňom
27. 10. 2022.úťažný poriadok
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Príloha č. 6 – tabuľka

T
R
I
E
D
A

1
Počet
a
výber
účastníkov

2
Výhry
dospelí:
finančné
alebo
vecné

mládež:
vecné

3
Maximálne vklady
dorast a
mládež
dospelí
Leto

Zima

Leto

Zima

11 €

16 €

13 €

19 €

4

5

6

vrchný
rozhodca
(VR)

zabezpečenie
účastníkov

Lopty
dospelí, mládež

žiadne

3 nové lopty pre
úvodné zápasy podľa
počtu dvorcov
uvedených v TL pre
turnaj a ďalej na finále
dvojhry (dorast
a dospelí na každý
zápas dvojhry a od SF
štvorhry)

schvaľujú

Rozdelenie tenisových turnajov jednotlivcov v SR

minimálne 1/6
z vkladov
podľa 3
N
I
Ž
Š
I
A

Podľa
termínovej
listiny
a
čl. 51 SP

minimálne 1/4
z vkladov
podľa 3

14 €

21 €

19 €

25 €

min.
licencia C

min. licencia
B

Regionálne tenisové
zväzy

D

C

minimálne 1/4
z vkladov
podľa 3

V
Y
Š
Š
I
A

16 €

25 €

25 €

31 €

licencia
AaB

Možnosť
stravovania
v areáli,
zabezpečenie vypletania rakiet na
požiadanie.

podľa
termínovej
listiny
a
čl. 51 SP
minimálne 1/4
z vkladov
podľa 3

21 €

30 €

31 €

38 €

licencia A

A

3 nové lopty na prvé
zápasy pre každého
účastníka dvojhry a
ďalej od SF dvojhry a
FI štvorhry (dorast
a dospelí na každý
zápas dvojhry a od SF
štvorhry)

3 nové lopty na prvé
zápasy pre každého
účastníka dvojhry a
ďalej od štvrť-FI
dvojhry a SF štvorhry
(dorast a dospelí na
každý zápas dvojhry
a od SF štvorhry a tiež
pred 3 setom od SF
dvojhry)

STZ

B

Rozdelenie minimálnych výhier vo všetkých vekových kategóriách je nasledovné:
- muži (chlapci) v pomere k ženám (dievčatám) percentuálne podľa počtu účastníkov.
VR aj zástupca VR musia mať platnú rozhodcovskú licenciu. Pri zástupcovi VR
a v súťažiach detí a seniorov pri VR nie je podstatný stupeň licencie.
Výklad: v kategórií dospelých je na rozhodnutí usporiadateľa či budú výhry finančné alebo vecné (prípadne
kombinácia), pričom rozhodnutie musí byť jasne uvedené v rozpise súťaže.

