
Výkonný výbor krajského stolnotenisového zväzu v Žiline 
 

ROZPIS 
 

majstrostiev stredoslovenského a žilinského kraja družstiev v stolnom tenise  
v súťažných triedach pre súťažný ročník 2022/23 

 
1. Divízia dorastencov a dorasteniek 

         1. Divízia starších žiakov a starších žiačok 
 1. Divízia mladších a mladších žiačok 

  1. Divízia najml. Žiakov a najml.žiačok 
                                                                                        
 
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 :  

 
         Do ostatných vypísaných súťaží sa môžu prihlásiť akékoľvek družstvá so sídlom v kraji ZA. 
         Súpisku prosím odoslať na michal528411@gmail.com 
 

6.    prihlášky : Riadne vyplnené prihlášky podľa priloženej predtlače zašlú oddiely do 16.8.2022 na v nej 
uvedenú 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, Pravidiel stolného tenisu, mládež spôsobom  závislým od 
počtu prihlásených družstiev, podľa pokynov KSTZ a podľa ustanovení tohto rozpisu 

10. systém súťaží : Systém súťaží– turnajovým spôsobom. Dorastenci vo dvojičkách ako muži. 
 

                             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!  Konferencia rozhodla, že v 2. lige sa takýto výsledok nebude započítavať ani jednému hráčovi 
do úspešnosti. 
 

11. Vekové kategorie    dorast            -           nar. 2005-2008 
 staršie žiactvo -         nar. 2008-2009 

                                                mladšie žiactvo -       nar.  2010 a ml. 
                                                najml. žiactvo -          nar.  2012 a ml. 

 
 
13. hracie termíny :   dorast a žiactvo                nedeľa o 10.00 hod. 
                                  

14. postupy a zostupy : podľa čl. 4.3.3. 
a. víťazi 1. Divízie dorastu odohrajú kvalifikáciu s víťazmi kraja BB a až potom môžu štartovať 

v kvalifikácii o postup do 1. dorasteneckej ligy 
b. v žiackych súťažiach družstiev sa prvé dve družstvá oboch krajoch BB a ZA stretnú 

v kvalifikácii o dve postupové miesta na M-SR 



15. Poradie loptičiek : Trojhviezdičkové schválené ITTF! Družstvo uvedené vo vyžrebovaní na prvom 
mieste je povinné k stretnutiu zabezpečiť loptičky jednej značky nasledovne : 
a – na stretnutie družstiev mužov min. 10 ks 
b – na stretnutie družstiev ostat. Kategórií min. 6 ks 
c – na turnajový spôsob žiactva min. 20 ks 
V prípade, že domáce družstvo nebude mať k stretnutiu potrebný počet 
loptičiek a súper nebude ochotný dodať loptičky, prehrá stretnutie 
kontumačne 

16. 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 )  

17. pokuty : a. 7 € za včasné neodoslanie  zápisu zo stretnutia ( zápisy je potrebné zasielať riadiacemu 
súťaže prvý pracovný deň po odohratí stretnutia ) 

                          b. 10 € za nenastúpenie družstva ku stretnutiu ( okrem družstiev mužov ) 
                          c.80 € za nenastúpenie družstva mužov k majstrovskému stretnutiu v jednom hracom dni,  
                          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. 
 
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. 
                          e. v prípade neuhradenia akejkoľvek pokuty do určitého termínu, bude príslušnému družstvu 

zastavená činnosť. V prípade zastavenia činnosti družstvo majstrovské stretnutie prehráva 
kontumačne. 

                          f. 7 € za nenahlásenie výsledku družstiev mužov formou SMS príslušnému riadiacemu súťaže 
( za účelom zverejnenia výsledku na internetovej stránke www.pinec.info ) 
najneskoršie v sobotu do 20.00 hod. ( 2.a 3. liga a družstvá 4. ligy s výnimkou pre domáce 
stretnutia ), v piatok do 22.00 hod. 4. liga muži , v prípade schváleného predohrania v tento 
deň do 22.00 hod. 

    18. 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 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 poštovou poukážkou na jeho adresu zálohu vo výške 40 € a ústrižok 
od zaplatenej šekovej poukážky priloží k žiadosti o delegovanie rozhodcu 

                              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 7 dní dopredu 
písomne alebo 3 dni dopredu telefonicky. Stretnutie nie je možné hrať po termíne 
vyžrebovania. O prípadných výnimkach rozhoduje KSTZ jednotlivo. 

http://www.pinec.info/


                          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. 

19. námietky : podávajú sa v zmysle Súboru predpisov 
 
Riadne prihlásené družstvá zašlú do 17.9.2022 na adresu predsedu KSTZ nasledovné doklady : 

a. súpisku družstva v troch vyhotoveniach, ktorá musí obsahovať :  
a1. meno a priezvisko hráča 
a2. dátum narodenia hráča 
a3. umiestnenie v slovenskom, krajskom, resp. oblastnom  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 
 

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 v krajských súťažiach, ktorý štartuje za 
družstvo od st. žiactva a vyššie musí mať platný RP! Bez neho nemôže nastúpiť na 
majstrovské stretnutia družstiev ani jednotlivcov. Za vystavenie a platnosť RP zodpovedá 
oddiel. 

d. Pre zostavovanie súpisiek platia pokyny podľa Súboru predpisov. 
 
. 
 
Všetky poplatky, pokuty, vklady apod. zasielať výhradne poštovou poukážkou na predsedu KSTZ ! 
 

1. Divízia dorastenci 
 

           1. Divízia dorastenci:   Súťaž sa hrá v 3-členných družstvách na 10 zápasov   

           systémom dvojičiek 

Hrá sa tak ako v 1. Divízii starších žiakov s týmito odlišnosťami: 

 družstvá môžu nastúpiť na každý turnaj až s piatimi hráčmi. Do súťaže družstiev však 

budú započítané len výsledky troch najlepších.  

 Všetky družstvá sa zúčastňujú turnajových kôl – celkom 4   

1. Ak sa jedného turnaja zúčastní 24 hráčov a viac, potom sa hrá presne tak, ako u  

starších žiakov. 

2. Ak sa jedného turnaja zúčastní 23 hráčov a menej, potom:   

 hráči budú  rozdelení do štyroch skupín  

 nasadených bude len osem hráčov  

 pavúky pre 2. stupeň turnajových kôl:   

Varianta: A-turnaj: A1, B2, C2, D1, C1, D2, A2, B1. 

                 B-turnaj: A3, B4, C4, D3, C3, D4, A4, B3. 



Hráčov umiestnených na piatych miestach prípadne šiestych v skupinách postupne 

zaradiť do predkôl B-turnaja nasledovne: 

         B4-D5, C4-A5, D3-B6, C3-D6, D4-B5, A4-C5,B3-C6.  

Postupy: Víťazné  družstvo bude hrať baráž s víťazom kraja BB o postup do kvalifikácie 

štyroch družstiev o postup do dorasteneckej extraligy.  

 

      Vyžrebovanie : Podľa športového kalendára, začiatok vždy o 10.00 hod. 

1. Divízia st. žiačky, ml. žiaci a žiačky, najml. žiaci a žiačky 
Hrá sa tak ako v 1. Divízii starších žiakov: 

 

1.Divízia starší žiaci 

Systém súťaže : Turnajové kolá 

- všetky družstvá sa zúčastňujú turnajových kôl podľa Športového kalendára- vždy 

všetci na jednom mieste 

- vždy sa hrá súťaž jednotlivcov vo dvojhre 

- každé družstvo môže na jednom turnaji zaradiť do súťaže štyroch svojich hráčov. Do 

súťaže družstiev však budú započítané len výsledky troch najlepšie umiestnených 

hráčov v tom kole 

- ak v jednom turnaji nastúpi za družstvo len jeden hráč (resp.žiadny), družstvo bude 

pokutované ako za neúčasť na majstrovskom stretnutí vo výške 20 € a nezíska do 

súťaže družstiev za ten turnaj žiadne body 

- za umiestnenie v každom turnaji získa hráč určitý počet bodov 

- domáci  oddiel je povinný zabezpečiť na tieto turnaje hlavného rozhodcu 

s rozhocovskou kvalifikáciou min. licencie C, ktorý je zodpovedný za správne vedenie 

turnaja a odoslanie úplných výsledkových listín aj so zoznamom hráčou a loptičky pre 

všetky zápasy 

- hráči sa rozdelia do 8 skupín, v ktorých sa hrá systémom každý s každým. Do skupín 

sa na 1. a 2.mieste nasadí z prítomnych prvých 16 hráčov tak, že pri označení skupín 

A,B,C,D,E,F,G a H sa prvý hráč nasadí do A skupiny na 1.miesto, druhý hráč do B 

skupiny na 1.miesto, atď...,ôsmy hráč do H skupiny na 1.miesto, deviaty hráč do H 

skupiny na 2. miesto, desiaty hráč do G skupiny na 2. miesto, atď..., šestnáty hráč do 

A skupiny na 2. miesto 

- v prvých dvoch turnajoch sa nasadzzje podľa krajského rebríčka starších žiakov, 

v ďalších dvoch podľa dosiahnutého predbežného hodnotenia hráčov. 

Na 3. a 4. miesta skupín sa hráči dolosujú. Pre nasadzovanie aj dolosovanie platí 

pravidlo triedenia, t.j. v jednej skupine nemôžu byť hráči toho istého družstva. 

Ak by sa stalo pri nasadzovaní, že napr. do skupiny D by sa na prvé dve miesta mali 

byť zaradení hráči jedného družstva, potom sa postupuje nasledovne : 

- druhý hráč sa posunie do najbližšej „vyššej“ skupiny v tomto prípade do skupiny C na 

druhé miesto 

- ak by tento postup nebol možný ( opäť je v nej hráč toho istého družstva ), potom sa 

hráč posúva opačným smerom 

- v druhom stupni súťaže z každej skupiny postúpia prví dvaja hráči do „Turnaja A“, 

ktorí obsadili v skupinách 3. a 4. miesto sa zaradia do „Turnaja B“ 

Obidva sa hrajú vylučovacím spôsobom. Systém je jasný z priložených „pavúkov“.Pre 

oba turnaje sú dve varianty pavúkov, kvôli regulárnemu priebehu zápasov v skupinách. 



Variant pavúkov sa vyžrebuje za účasti vedúcich družstiev až po úplnom odohraní 

zápasov v skupinách. 

 

 

1. Divízia starší žiaci 

                                              Bodové hodnotenie hráčov v jednom turnaji : 

 

 

 

Umiestnenie Bodov  Umiestnenie Bodov 

     

1.miesto 100  17.miesto 28 

2.miesto 88  18.miesto 22 

3.-4.miesto 73  19.-20.miesto 14 

5.-8.miesto 55  21.-24.miesto 7 

9.-16.miesto 38  25.-32.miesto 2 

     

 

 

 

Toto je dôležité len pre hodnotenie jednotlivcov a pre skutočný rebríček hráčov, ktorý bude 

využívaný od tretieho turnaja pre nasadzovanie. 

-  ak niektoré družstvo nevyužije možnosť zaradenia štyroch hráčov do turnaja, hlavný 

rozhodca doplní súťaž z prítomnych hráčov tak, aby mohlo štartovať 32 hráčov. Doplnenie 

vykoná žrebovaním! Samozrejme, že do súťaže sa môžu zaradiť len hráči družstiev štartujúcich 

v tejto súťaži a sú na súpiske družstva.   

 

 

 

Hodnotenie družstiev : 

 

Pri hodnotení družstiev sa zohľadňuje len umiestnenie prvých troch hráčov družstva v turnaji. 

V každom turnaji sa súťaž družstiev vyhodnotí tak, akoby družstvá hrali každé s každým. 

Príklad : Hodnotím napr. stretnutie Žilina-Čadca. Prví traja hráči Žiliny dosiahli v turnaji 

nasledovné umiestnenie : 3-4,5-8,9-16. Hráči Čadce 2, 9-16,17. Výsledok stretnutia Žilina-

Čadca bude teda 5:3. je to vypočítané tak, že hráč s vyšším umiestnením porazí hráčov súpera 

s nižším umiestnením. Zápasy hráčov s rovnakým umiestnením sa nezapočítavajú – 

nehodnotia sa. O konečnom poradí družstiev rozhoduje súčet získaných bodov zo štyroch 

turnajov. V prípade rovnosti bodov v konečnom poradí rozhodujú vzájomné stretnutia 

vypočítané vyššie uvedeným spôsobom. 

 

Pavúky pre II. stupeň turnajových kôl:  

 

1. Varianta : A-turnaj : A1,B2,G2,H1,E1,F2,C2,D1,C1,D2,E2,F1,G1,H2,A2,B1 

                              B-turnaj :  A3,B4,G4,H3,E3,F4,C4,D3,C3,D4,E4,F3,G3,H4,A4,B3 

 

2. Varianta : A-turnaj : A1,D2,F2,G1,E1,H2,B2,C1,D1,A2,G2,F1,H1,E2,C2,B1 

                              B –turnaj : A3,D4,F4,G3,E3,H4,B4,C3,D3,A4,G4,F3,H3,E4,C4,B3 

 

Hráči sa zaraďujú na stupne pavúka postupne od hora nadol 

Postupy : ako v 1.Divízii starších žiačok. Družstvo umiestnené na 8. mieste zostupuje, ak sa 

v tom ročníku hrá 2. divízia. 



 

30.06.2022                                                                        Peter Vaverka 

                                                                                       predseda KSTZ ZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


