Tenisový zväz Republiky TennisWunder (TZRTW) sa rozhodol prejsť od paierovo-faxovej administrácie riadenie tenisových
súťaži ku elektronickej administrácii cez Internet. Tenisový zväz je riadení z centrály pod ktorú spadajú 4 regionálne zväzy
(Východ, Západ, Sever a Juh). Centrála i regionálne zväzy organizujú súťaže jednotlivcov i družstviev. V týchto súťažiach sa
zúčastňujú len hráči s platnou registráciou TZRTW. Registrácia je platná na jeden rok po zaplatení ročného poplatku 20€.
Papierové rgistračné preukazy s fotografiou by mali byť nahradené online preukazmi, kde by mala byť okrem osobých údajov,
klubovej príslušnosti aj fotografia hráča. Hráč ma zvyčajne svoju klubovú príslušnosť, ale môžu sa vyskytovať aj hráči bez
klubovej príslušnosti.
Tenisové kluby spadajú pod regionálne zväzy podľa svojej geografickej príslušnosti. Tenisové kluby prihlasujú do súťaže
družstiev družstvá v nasledovných kategóriách:
1.

Mladší žiaci

2.

Mladšie žiačky

3.

Starší žiaci

4.

Staršie žiačky

5.

Dorastenci

6.

Dorastenky

7.

Muži

8.

Ženy

9.

Seniori

10. Seniorky.
Súťaže v rámci vekovej kategórie sú hierarchicky členené: Extraliga – 1.Liga – 2. Liga 1. Trieda a 2. Trieda. Nie všetky vekové
kategórie majú plnú hierachiu. Súpisky hráčov do jednotlivých súťaží vytvárajú kluby prostredníctvom svojho účtu. Iba hráči
s platnou registráciou môžo byť umiestní na súpisku družstva. Na súpisku družstva musia byť zapísaní minimálne 5 a maximálne
12 hráči. Extraliga sa hrá vyraďovacím spôsobom (8 družstiev). Ostatné súťaže sa hrajú tabuľkovým systémom, každý s každým,
1-kolovo.
Z každého zápasu družstviev kapitáni družstiev vyhotovia zápis s jednotlivými výsledkami. Zápas družstviev pozostáva z 5
dvojhier (1. hráč súpisky proti 1.hráčovi,...., 5. hráč proti 5. hráčovi) a 2 štvorhier. Zostavu na štvorhru zostaví kapitán družstva
po ukončení všetkých dvojhier. Vylosovanie párov do štvorhry uskutoční systém. Zápis zo stretnutia je platný po autorizácii
oboma kapitánmi. Družstvo za víťazstvo obdrži 2 body a 1 bod za prehru. O poradí družstiev s rovnakým počtom bodov
rozhoduje skóre. Juniorské súťaže sú riadené regionálnými zväzmi. Prvé 2 družstvá z najvyššej súťaže postupujú do finále, ktoré
sa hrá vyraďovacím spôsobom (pavúk).
Za víťastvo získava hráč príslušný počet bodov do rebríčka. Počet bodov je daný súťažov, miestom na súpiske, dvohra alebo
štvorhra. 4 najlepšie výsledky zo súťaže družstviev sa započítajú do rebríčka.

