
                               Výkonný výbor krajského stolnotenisového zväzu Žilina 

 

                                                                            ROZPIS 

pre majstrovstvá  žilinského kraja družstiev dospelých v stolnom tenise v súťažných triedach pre súťažný ročník 2020/21 
 

              2. liga mužov                                                                                      

              3. liga mužov                                                           

              4. liga mužov východ                                  

              4. liga mužov západ                                                          

              2. liga žien                                                                                             

 
Pozn: Tento rozpis platí pre družstvá z banskobystrického kraja len pre 2. ligu mužov 
 
A / Všeobecné ustanovenia : 

1. riadenie súťaží : Vypísané súťaže riadi KSTZ ZA 
2. poriadateľ :  Poriadateľom jednotlivých stretnutí budú oddiely, kluby, TJ a pod. ( ďalej  len oddiely ), ktorých družstvá 

budú vo vyžrebovaní uvedené na prvom mieste. V prípade turnajových kôl bude poriadateľ jasne určený. 
3. termíny :      V zmysle športového kalendára 
4. miesto konania : Hrá sa v hracích miestnostiach zúčastnených oddielov 
5. právo štartu :  
 

2.liga mužov      3. liga mužov     4.liga Západ muži    4. liga Východ  muži  

1.  TJ Oravská Lesná A      1. TJ Oravan Námestovo A  1. TJ Medokýš Martin B 1. OŠK Lokca A   

2.  STO Lučenec-Kalinovo A       2. TJ  Slávia Zákopčie A 2. TZO Bytča B    2. TJ Družstevník Východná  A  

3.  ŠKST Ružomberok C 3. TJ Iľanovo A 3. STO Valča D 3. TJ Cosmos Sedliacka Dubová A 

4.  MSTK Tvrdošín B 4. ŠKST Energodata Žilina B 4. KST ZŠ Turčianske Teplice B 4. OŠK Lokca B  

5.  TZO Bytča A 5. OŠK Valaská Dubová 5. STK Sokol Stránske C 5. MSTK Tvrdošin C 

6.  MSTK Martin A      6. Vitalit Liptovský Hrádok A 6.TJ Tatran Sučany A 6. TJ Oravan Rabča A  

7. STO OU Kláštor pod Znievom A  7. STK Radoľa A 7. TJ Višňové A 7. OŠK Bešeňová A 

8.  KST ZŠ Turčianske Teplice A 8. Tatran Kysucký Lieskovec A  8. MSTK Martin B 8. TJ Máj Černová A 

9.  MSK Kysucké Nové Mesto A 9. MSTK Čadca C 9. ŠKST Energodata Žilina C 9. OŠK Istebné A 

10. TJ Medokýš Martin  A 10. STO Trnové A 10. Stará Bystrica A 10.ŠKST Ružomberok D 

11. MSTK Krupina A    11. STO Valča C 11. STK Radoľa B 11. Vitalit Liptovský Hrádok B 

12. MSTK Magnezit Revúca A 12. TJ Dolný Kubín A  12. MŠK Kysucké Nové Mesto B  12. ŠK Dlhá nad Oravou A 

13.Mladosť Relax Rimavská Sobota A   13. ŠKST Baničné 

 
 
          Do ostatných vypísaných súťaží sa môžu prihlásiť akékoľvek družstvá so sídlom v žilinskom kraji. 
 

6.    prihlášky :             Riadne vyplnené prihlášky podľa priloženej predtlače zašlú oddiely do 15.8.2020 na v nej    uvedenú   
    poštovú alebo e-mailovú adresu. Aj oddiely s právom štartu sa musia riadne prihlásiť.  

7. úhrada nákladov : Družstvá štartujú na vlastné náklady. 
8. vyžrebovanie :       Po vyžrebovaní súťaží SSTZ 

 
B / Technické a ostatné ustanovenia : 
      

9. predpis :              Hrá sa podľa Súboru predpisov a pravidiel stolného tenisu 
10. systém súťaží :   Družstvá mužov vo dvojičkách ( okrem 4. ligy ) každý s každým dvakrát dlhodobo.  
11. Upozornenia:  a/  Žiadame oddiely, aby si priebežne vyžiadali  neklasifikované zaradenie u tých svojich  

                                             hráčov, ktorí nie sú v krajskom rebríčku a dajú ich na krajskú súpisku mužov.  
                                             Vybaví predseda ŠTK. 
                                        b/   Od ročníka 2015/16 platí, že ak víťaz súťaže družstiev mužov nebude chcieť 
                                              postúpiť, tieto právomoci preberajú ďalšie družstvá podľa poradia 



                                        c/   Ak oddiel „kúpi“ akúkoľvek súťaž, má právo na zachovanie ostatných súťaží,  
                                              v ktorých jeho družstvá hrali. 
                                        d/   Pri kolízii termínov najmä SPM so súťažami družstiev mužov bude KSTZ 
                                              preferovať prednostne SPM. Jedná sa o tie družstvá mužov, ktoré budú 
                                              mať vo svojom základe mladých hráčov. Preto žiadame tieto družstvá, 
                                              aby si riadne prekontrolovali vyžrebovanie a na kolízie termínov čo najskôr 
                                              upozornili predsedu ŠTK. 

12. zloženie družstiev : muži – štvorčlenné, hrá sa 18 zápasov (4.liga) resp. na 14 zápasov (2. a 3.liga) 
                             Poznámka : Pokiaľ jeden z hráčov na zápas  nenastúpi započítava sa maximálny dosiahnuteľný pomer 
          setov a loptičiek ( napr. 3:0 a 33:0 ) a výsledok sa započíta do úspešnosti oboch hráčov!  
           

13. Vekové kategorie :  dorast            -            nar. 2001-2003 
 staršie žiactvo -          nar.  2004-2005     

                                                mladšie žiactvo -        nar.  2006-2007     
                                                najml. žiactvo -           nar.  2008 a ml.     
                

14. hracie termíny : muži 2. a 3. liga, ženy       sobota o 10.00 hod. a 15.00 hod. (v osobitných prípadoch aj nedeľa v  
                            rovnakom čase) 

                                  muži 4. liga                       piatok o 18.00 hod. 
                                   
Výnimky budú akceptované len vo 4.ligách na základe žiadosti zaznamenanej buď v prihláške do súťaže alebo v    
samostatnej žiadosti  
Poznámka : Odloženie, resp. predohranie stretnutia sa musí riadiť čl. 4.3.7.5.6. a 4.3.7.5.7- v tomto článku sa 
dopĺňa na konci odseku – najneskôr 3 dni pred dátumom predohrania.  
 

15. postupy a zostupy : podľa čl. 4.3.3. 
a. víťaz 2.ligy družstiev mužov postupuje priamo do 1. ligy Východ 
b. z 2. ligy zostupuje družstvo umiestnené na 12. a 13.mieste. 
b1.  počet zostupujúcich družstiev z 2. ligy bude zvýšený o počet zostupujúcich družstiev z 1. ligy 
c. víťazi 3. líg ( BB aj ZA ) postupujú priamo do 2. ligy 
d. z 3. ligy zostúpi družstvo umiestnené na 12. mieste 
d1. tento počet zostupujúcich družstiev zvýšený presne o počet zostupujúcich družstiev z 2. ligy 
e. víťazi oboch 4. líg postupujú priamo do 3. ligy 
e1. zo 4. líg zostupujú družstvá umiestnené na 12. resp. aj na 13.mieste, ak niektorá zo súťaží má 13 účastníkov  
e2. tento počet zostupujúcich družstiev bude zvýšený o počet družstiev zostupujúcich z 3. ligy 
f. víťazi 5. líg ( celkom štyri ) postupujú priamo do príslušnej 4. ligy 
g. družstvá   umiestnené  v  3 . ligách  na  2. miestach   odohrajú  kvalifikačné  stretnutia  s  družstvom   2.ligy 

umiestneným nad zostupujúcimi družstvami o postup do 2. ligy. Hrá sa tak, že najprv sa stretnú treťoligisti 
a víťaz proti druholigistovi. Hrá sa u druholigistu o jedno miesto v 2. lige. 

h. družstvá umiestnené na 2.miestach vo 4.ligách odohrajú kvalifikačné stretnutia s družstvom 3.ligy 
umiestneným nad zostupujúcimi družstvami o postup do 3. ligy. Hrá sa tak, ako v bode g. 

h1   družstvá umiestnené v 5. ligách na 2. mieste odohrajú kvalifikačné stretnutia s družstvom     
       príslušnej 4. ligy umiestneným nad zostupujúcimi družstvami o postup do 4. ligy. Hrá sa  
       obdobne ako v bode g. 

       h2    počet zostupujúcich zo súťaží dospelých sa ešte môže zvýšiť v prípade, že z príslušnej súťažnej triedy nebude 
               chcieť nikto postúpiť do vyššej súťaže 
                      j.    V prípade že družstvo s právom štartu v baráži v zmysle čl. g. a h. toto právo nevyužije, prechádza toto  
                            právo na družstvo umiestnené na 3.mieste v príslušnej súťaži 
 
 

16.  Loptičky :Trojhviezdičkové plastové schválené ITTF !               
                                k stretnutiu zabezpečiť loptičky jednej značky nasledovne : 

a – na stretnutie družstiev mužov min. 15 ks  
b – na stretnutie družstiev ostat. kategórií min. 10 ks  

                             V prípade, že domáce družstvo nebude mať k stretnutiu potrebný počet loptičiek a súper nebude  
                             ochotný dodať loptičky, prehrá domáce družstvo stretnutie kontumačne 
      17. raketa :    Hráč musí mať farebne odlíšené poťahy na oboch stranách rakety bez ohľadu   na druh poťahov.                     
                Povolené farby sú čierna a červená. ( viď čl. 2.4. Pravidiel stolného tenisu )  

18.  pokuty :   a. 7 €  za včasné neodoslanie  zápisu zo stretnutia  
                               b. 10 €  za nenastúpenie družstva ku stretnutiu ( okrem družstiev mužov ) 
                               c. 60 €  za nenastúpenie družstva mužov k majstrovskému stretnutiu   
                               d. 80 €  pri opakovanom, resp.2 porušení bodu c 



                               e. 80 €  vylúčenie, ak družstvo po tretikrát nenastúpi k majstrovskému stretnutiu 
                               f. 80 €  pre kažké družstvo, ak dôjde k ovplyvňovaniu výsledku stretnutia „ dohodou „ o neodohraní    stretnutia 

a napísaní výsledku a pod.  
                              g. 7 €  za nenahlásenie výsledku družstiev mužov formou SMS príslušnému riadiacemu súťaže ( za účelom 

zverejnenia výsledku na internetovej stránke www.pinec.info ) najneskoršie v deň odohratia zápasu do 
22.00 hod. Viz podrobnejšie informácie na stránke KSTZ ZA v sekcii Nahlasovanie výsledkov   

                               h.  10 €  za oneskorené odoslanie súpisky družstva  
 
Poznámka : z pokút  obdrží družstvo , proti ktorému sa súper nedostavil v deň odohratia zápasu  80% z výšky pokuty  
a 20 % riadiaci zväz  a to v tom prípade, ak túto skutočnosť nahlási SMS správou, alebo telefonicky riadiacemu súťaže 
a potvrdí zápisom.  Výnimku tvorí prípad podľa bodu 18 h. 
 
V prípade neuhradenia akejkoľvek pokuty do určitého termínu, bude príslušnému družstvu zastavená činnosť 
 V prípade  zastavenia činnosti družstvo majstrovské stretnutie prehráva kontumačne. 
                           
    19. rozhodcovia : KSTZ na jednotlivé stretnutia rozhodcov nedeleguje z ekonomických dôvodov. Domáci oddiel je povinný 

podľa Súboru predpisov zabezpečiť k stretnutiu kvalifikovaného rozhodcu z radov nehráčov. Výnimka pre 
určenie rozhodcov z radov hráčov je možná len v tom prípade, keď ani jedno družstvo nebude mať 
k dispozícií rozhodcu nehráča ! V prípade , že domáci oddiel nezabezpečí kvalifikovaného rozhodcu 
a hosťujúci oddiel to uvedie do zápisu, bude domáci oddiel potrestaný pokutou 10 €. V prípadoch 
pochybení rozhodcu a sporných situácií je domáci oddiel povinný zabezpečiť komunikáciu medzi riadiacim 
zväzom a rozhodcom. KSTZ môže delegovať na stretnutie rozhodcu. No bude ho delegovať aj v tom 
prípade, keď o to požiada ktorýkoľvek oddiel za podmienok : 

                                a. oddiel zašle na predsedu KSTZ najmenej 14 dní pred termínom konania príslušného stretnutia žiadosť                                                                                     
o delegovanie rozhodcu na príslušné stretnutie podľa vyžrebovania 

                                b. súčasne zašle na účet KSTZ ZA zálohu vo výške 40 €                                
                                  c. predseda KSTZ zabezpečí na takéto stretnutie neutrálneho rozhodcu, ktorý svoje oprávnenie viesť 

stretnutie ako hlavný rozhodca preukáže delegačným listom potvrdeným KSTZ 
                                d. všetky náklady spojené so zabezpečením rozhodcu budú uhradené z poukázanej zálohy 
                                e. rozdiel, ktorý zvýši po vyučtovaní rozhodcu, zašle KSTZ do 10 dní od odohratia stretnutia späť žiadateľovi 

o delegovanie rozhodcu 
                               f. ktorýkoľvek oddiel môže požiadať za vyššie uvedených podmienok o delegovanie rozhodcu na ktorékoľvek 

stretnutie. 
                                  Poznámka : stretnutie družstiev sa musia hrať podľa vyžrebovania. Predohrať stretnutie je možné so 

súhlasom družstiev a súčasne s oznámením riadiacemu súťaže a na vedomie aj predsedovi ŠTK 7 dní 
dopredu písomne resp.e-mailom alebo 3 dni dopredu telefonicky. Žiadame prioritne písomnú formu alebo 
e-mailom, nakoľko riadiaci súťaže môže byť z pracovných alebo súkromných dôvodov telefonicky 
nedostupný. Stretnutie nie je možné hrať po termíne vyžrebovania. O prípadných výnimkach rozhoduje 
KSTZ jednotlivo. 

                                g. v  prípade,  že  sa  delegovaný  rozhodca  dostaví  na  stretnutie  podľa  vyžrebovania  a  toto stretnutie sa 
v predpísanom čase neodohrá z akéhokoľvek dôvodu, bude kontumované v neprospech toho (  tých ) 
družstva ( družstiev ), ktoré nebudú prítomne. 

                                h. ak bude výsledok kontumovaný aspoň jednému družstvu, úhrada nákladov na delegovanie rozhodcu bude 
uhradená z následnej pokuty a vklad bude vrátený v plnej výške. 

20. námietky :            podávajú sa v zmysle Súboru predpisov 
21. podmienky účasti : zaslanie prihlášky do súťaže a potvrdenky o zaplatení vkladu do určeného termínu. 
 
                                      Vklady len pre družstvá mužov nasledovne : 

a. 2. liga :  30 € 
b. 3. liga :  28 € 
c. 4. liga :  25 € 
d. 15  €  všetky oddiely, ktoré nebudú mať v súťažiach KSTZ alebo SSTZ žiadnych svojích 

zástupcov z radov mládeže.  
Vklady zasielať bezhotovostne na účet  KSTZ , prihlášku stačí poslať v elektronickej forme najlepšie vo formáte PDF na e-
mailovú adresu predsedu ŠTK alebo poštou na adresu predsedu ŠTK. Prosím preferovať elektronickú formu prihlášky, je to 
rýchlejšie a efektívnejšie. Bez zaplateného vkladu vrátane poplatku za neúčasť na konferencii KSTZ nebude prihláška potvrdená 
!  
 
Riadne prihlásené družstvá zašlú do 10.9.2020 na adresu predsedu ŠTK KSTZ ZA nasledovné doklady : 

a. súpisku družstva v troch vyhotoveniach, ktorá musí obsahovať :  
a1. meno a priezvisko hráča 
a2. dátum narodenia hráča 

http://www.pinec.info/


a3. umiestnenie v krajskom rebríčku v odpovedajúcej kategórii 
a4. názov oddielu 
a5. potvrdenie oddielu 
a6. potvrdenie príslušného OSTZ, ak je družstvo nováčikom v krajských súťažiach, t.j. nemá hráča 
v krajskom rebríčku 
a7. potvrdenie KSTZ BB pre ich oddiely štartujúce v 2. lige 

b. pre majstrovské súťaže možno okrem originálov RP predkladať aj kópie. Preto doporučujeme najmä 
oddielom, ktoré majú viac družstiev, aby súčasne zaslali aj xeroxové kópie RP, ktoré budú potvrdené 
spolu so súpiskou 

c. Originály RP nie je potrebné zasielať. Každý hráč, ktorý štartuje v krajských súťažiach musí mať 
platný RP ! Bez neho nemôže nastúpiť na majstrovské stretnutia družstiev ani jednotlivcov od 
dospelých po najmladšie žiactvo. Za vystavenie a platnosť RP zodpovedá oddiel. 

d. Pre zostavovanie súpisiek platia pokyny podľa Súboru predpisov 
e. V 2. lige môže štartovať v stretnutí len jedna žena, v 3. a 4. ligách neobmedzene. 

 
POZN.:  Súpisky a kopie registračných preukazov je možné posielať aj v elektronickej forme vo formáte PDF , naskenované 
farebne a s dostatočným rozlíšením (aspoň 200 dpi) 
 
22. Zápisy  
Zmena oproti predchádzajúcim ročníkom - zápisy zo stretnutí netreba posielať fyzicky poštou prvý pracovný deň po 
odohratí stretnutia, stačí ich poslať naskenované v dostatočnej kvalite v elektronickej forme na e-mailovú adresu 
riadiaceho súťaže takisto ale najneskôr 1.pracovný deň. Originály zápisov stačí poslať poštou hromadne po skončení 
1.polovice  súťaže a potom po skončení 2.polovice. Výnimku tvoria len situácie keď v stretnutí dôjde ku podaniu 
protestu. Pre oddiely ktoré nemajú možnosť zaslať zápis v elektronickej forme je naďalej možné posielať ho po každom  
stretnutí poštou ,najneskôr 1.pracovný deň na adresu riadiaceho súťaže 
 
23. Prestupy a hosťovania, prevody súťaží 
Zasielať na predsedu ŠTK KSTZ ZA, poplatok za prestup, resp. hosťovanie 7 €, poplatok za prevod súťaže podľa Súboru 
predpisov. 
 
24. Striedanie hráča 
KSTZ Žilina má schválené striedanie dvoch hráčov v súťažiach družstiev dospelých. Prvé striedanie je v zmysle Súťažného 
poriadku po odohratí štvorhier a prvého kola dvojhier, druhé striedanie po dosiahnutí ôsmeho bodu v stretnutí (platí len pre 2. 
A 3.ligu) resp.desiateho bodu v stretnutí (pre 4.ligy). Po vzájomnej dohode klubov je možné druhé striedanie zrealizovať aj pred 
dosiahnutím ôsmeho resp.desiateho bodu. Striedať hráča je možné aj v prípade keď už sú v zápise rozpísané všetky zápasy až 
do konca. Pokiaľ hráč nebol vyvolaný hlavným rozhodcom ku stolu, môže kedykoľvek striedať za dodržania vyššie uvedených 
pravidiel 
    
Všetky poplatky, pokuty, vklady apod. zasielať na účet KSTZ ZA  
 

Účet KSTZ  ZA:  14635605/5200, IBAN: SK38 5200 0000 0000 1463 5605 
e-mailová adresa predsedu ŠTK:  frantisekkovac@centrum.sk 

                                                                                                               

 
15.07.2020                                                                                                          Ing. František Kováč                  
                                                                                                                            predseda ŠTK KSTZ ZA 

     

 

 

 

 

  

 


