
KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ TRNAVA, Závalie 6 , 920 01 Hlohovec

                                                                                                       Hlohovec, 30.5.2022

      
v y p i s u j e

Majstrovstvá trnavského kraja družstiev v stolnom tenise pre 
         súťažný ročník 2022-2023

A/  Všeobecné ustanovenia

1. Súťažné triedy: 
 2. liga mužov – 12 družstiev
 3. liga mužov – 12 družstiev
 4. liga mužov – 12 družstiev
 1. liga dorastencov – podľa prihlášok (min. 4 družstvá)
 1. liga žiakov – 8 družstiev
 2. liga žiakov – 8 družstiev

2. Riadenie súťaží:
Súťaže  družstiev  trnavského  kraja  riadi  výkonný  výbor(ďalej  len  VV  KSTZ)

prostredníctvom svojej športovo - technickej komisie (ŠTK).

3. Usporiadateľ:
Usporiadateľom jednotlivých stretnutí budú podľa vyžrebovania  družstvá uvedené na

1. mieste.

4. Termíny:   Podrobný časový rozpis bude uvedený vo vyžrebovaní  súťaží.

5. Miesto:
Hrá sa v hracích miestnostiach uvedených v „Adresári“. Hracie miestnosti schvaľuje

ŠTK príslušného okresného STZ.

6. Vyžrebovanie: Na septembrovom zasadnutí VV KSTZ.

7. Účastníci:  viď prílohu – predbežný zoznam družstiev MK 2022/2023.

8. Prihlášky - úhrada nákladov:   
Záväzné prihlášky treba poslať do 15.7.2022 na adresu sekretára zväzu. Družstvá sa

zúčastňujú súťaží na náklady svojich oddielov – klubov. 
      Súťažné vklady: muži 60 € za každé družstvo, ostatní 30 € za každé družstvo, ktoré
treba zaplatiť KSTZ na číslo účtu: IBAN SK94 0200 0000 0012 4698 1755. 
  

V     prihláške musí byť  uvedený minimálne jeden rozhodca s     platnou licenciou, ktorý
bude rozhodovať domáce stretnutia. 

9. Predpis: 
Hrá sa podľa platných Pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku stolného tenisu

platného od  26.1.2022 a usporiadaní tohoto rozpisu, príp. ďalších pokynov VV a ŠTK
KSTZ.  



10. Systém súťaží: 
Súťaže  družstiev  sa   budú  hrať   dlhodobým  –  dvojkolovým  systémom  „každý  s

každým"  2x  (1x  doma  –  1x  vonku).   V  prípade  nedostatočného  počtu  prihlásených
družstiev môže byť použitý iný systém, napr. turnajový, príp. na štyri kolá ap.
Zloženie družstiev:
 Muži   –  4-or členné (podľa SP čl. 4.3.6.2.) 
 dorast  (roč. nar. 2004 a mladší) a žiaci (roč.nar. 2008 a mladší)   – 3-oj členné

Stretnutia  sa  hrajú  na  plný  počet  zápasov,  čo  platí  aj  pre  kvalifikácie.  Stretnutia
štvorčlenných a trojčlenných družstiev sa hrajú na dvoch hracích stoloch.  Pre 2. ligu je
povinné používanie počítadiel, ktorých obsluhu zabezpečí domáce družstvo.

Ak z objektívnych dôvodov (vyššia moc) nebude môcť byť súťaž riadne odohraná bude 
možné jej ukončenie, pričom musí byť odohraná minimálne polovica súťaže. 
Pri odohraní menej než 50 % zápasov bude súťaž anulovaná.
Pri odohraní 50-75 % zápasov bude rozhodujúca konečná tabuľka I. časti.
Pri odohraní viac než 75 % zápasov bude rozhodujúca konečná tabuľka kompletne 
odohraného posledného kola.

11. Postup: 
 2. liga mužov - víťaz do kvalifikácie s víťazom  BA - 2. ligy o postup do I.  SL skup.

západ 
 3.  liga  mužov  –  víťaz  do  2.  ligy  (druhý  do  baráže  s posledným  nezostupujúcim

družstvom 2. ligy)
 4.  liga  mužov  –  víťaz  do  3.  ligy  (druhý  do  baráže  s posledným  nezostupujúcim

družstvom 3. ligy)
 1. liga dorastencov – víťaz do kvalifikácie s víťazom BA – 1. ligy 
 1.  liga žiakov – víťaz na M-SR
 2.  liga  žiakov  –  víťaz  do  1.  ligy  (druhý  do  baráže  s posledným  nezostupujúcim

družstvom 1. ligy)       
 3.  liga  žiakov  –  víťaz  do  2.  ligy  (druhý  do  baráže  s posledným  nezostupujúcim

družstvom 2. ligy). 

Víťazné družstvo môže prenechať postup druhému alebo  tretiemu družstvu, potom sa
však nemôže už zúčastniť „baráže“ o postup.

12. Zostup: 

 2. liga mužov –  družstvo na poslednom mieste  do 3. ligy (družstvo na predposlednom
mieste do baráže s druhým družstvom 3. ligy)

 3. liga mužov –  družstvo na poslednom mieste do 4. ligy (družstvo na predposlednom 
mieste do baráže s druhým družstvom 4. ligy)

 4. liga mužov –  družstvá na  11. až 12. mieste do MO
 1. liga dorastencov - nikto
 1. liga žiakov – družstvo na poslednom mieste do 2. ligy žiakov (družstvo na 

predposlednom mieste do baráže s druhým družstvom 2. ligy)
 2. liga žiakov – družstvo na poslednom mieste do 3. ligy žiakov (družstvo na 

predposlednom mieste do baráže s druhým družstvom 3. ligy žiakov.
 3. liga žiakov - nikto 

V prípade zostupu družstva z I. SL sa vždy  zvýši aj  počet zostupujúcich z 2.ligy a
následne aj z 3. ligy a 4. ligy(SP čl. 4.3.3.). 



13. Baráž: 

 stretnutia v baráži sa hrajú na plný počet zápasov súťaže, o ktorú sa baráž hrá 
 baráž sa hrá na dve stretnutia, prvé stretnutie sa hrá  u družstva z vyššej súťaže
 právo štartu majú všetci  hráči z platnej súpisky
 hrací deň - prvá sobota, odveta druhá sobota po skončení súťaže. Začiatok je 16,00.

14. Podmienka účasti:
Stolnotenisové  oddiely  -  kluby,   ktorých   družstvá  sa  zúčastnia  "Majstrovstiev

trnavského  kraja  2022-2023"  zašlú  elektronickou  poštou na  adresu  sekretára  zväzu
súpisku potvrdenú TJ - klubom  najneskôr do: 15.8.2022. 

15. Vyplňovanie  súpisiek: 
Pretekár môže byť uvedený maximálne na 3-och súpiskách dospelých. Na súpiskách 

sa uvádza:        -    poradie na súpiske 
      -    priezvisko a meno
      -    rok narodenia

       - registračné číslo
       - umiestnenie  v krajskom,  prípadne  oblastnom-okresnom
rebríčku  v  príslušnej  kategórii.  Bez  uvedenia  umiestnenia  hráča  v  rebríčku  nebude
súpiska schválená. Vzor súpisky je prílohou tohto rozpisu. Za schválenie ďalšej novej –
doplnenej  súpisky  je  manipulačný  poplatok  1  €.  Hráč,  ktorý  má  nepodmienečne
zastavenú činnosť je počas trestu uvedený na konci súpisky.

16. Rozhodcovia: 
Domáci   oddiel    je   povinný   zabezpečiť   kvalifikovaného rozhodcu s platnou

licenciou minimálne C. Môže ním byť výnimočne aj hráč  domáceho družstva, ktorý má
platnú  rozhodcovskú  licenciu  a  nastúpi  v stretnutí.  Ak  domáci  nezabezpečia
kvalifikovaného rozhodcu dostane družstvo pokutu 20 €. 

17. Námietky: 
Podávajú sa podľa ustanovení SP čl. 4.1.3.1.  Peňažný vklad je 10 €. Za doručenie

rozhodnutia VV a jeho komisií sa považuje aj zverejnenie príslušného zápisu na oficiálnej
stránke KSTZ a elektronické zaslanie zápisu organizačnému pracovníkovi oddielu.

18. Právo štartu: 
Platná súpiska a platný registračný preukaz, bez týchto dokladov nemôže hráč alebo

družstvo  na  stretnutie  nastúpiť.  Za  predloženie  súpisky  sa  považuje  aj  zverejnenie
súpisky  na  oficiálnej  webovej  stránke  KSTZ.  Registračný  preukaz  nie  je  potrebné
predložiť  v  prípade,  že  hráč  je  evidovaný  v  centrálnej  databáze  SSTZ  s  platnou
registráciou a zároveň predloží doklad totožnosti (občianky preukaz, pas, alebo vodičský
preukaz).

19. Striedanie hráča
      Striedať hráča je  možné po prvej  sérii  dvojhier  kedykoľvek  pred zápasom.  Po
dosiahnutí 10. bodu môže byť v každom družstve vystriedaný ešte jeden hráč. U žiakov
po dosiahnutí  6-eho bodu môžu byť  vystriedaní  ešte dvaja hráči.  Hráč,  ktorý striedal
nemôže byť znovu vystriedaný.

20. Povolenie štartu ženám v  súťažiach mužov:
Za  družstvo  mužov  môže  nastúpiť  aj  žena,  (dorastenka,  žiačka),  maximálne  dve
v jednom stretnutí.  Na súpiske družstva mužov môže byť  uvedených aj  viacero žien
(dorasteniek, žiačok). Žena (dorastenka, žiačka), môže nastúpiť za družstvo mužov len
vo vlastnom  oddiele - klube, pričom jej výsledky sa započítavajú do rebríčka.  



21. Začiatky stretnutí 
- sobota: žiaci o 10,00 hod., dorastenci o 12,00 a  muži o 16,00 hod., čo platí aj pre

kvalifikácie. Ak má oddiel-klub dve a viac družstiev hrací čas druhého družstva je o 13,00
a tretieho o 10,00. Ak má oddiel-klub iba jedno družstvo v MK a z technických príčin chce
hrať skôr než o 16,00 musí to mať odsúhlasené ostatnými družstvami v danej súťaži.
Čakacia doba pre obidve družstvá je 20 minút od stanoveného začiatku. Ak hosťujúce
družstvo v tejto 20 min. čakacej dobe oznámi, že bude meškať nie z vlastnej viny (viď čl.
SP 4.3.7.9.3.3.) môže sa čakacia doba predĺžiť o ďalších 40 minút. 
Podľa Súťažného poriadku  čl. 4.3.7.9.3.3. sa bude za právoplatný doklad považovať po
čakacej  dobe -  v  prípade nehody záznam Policajného zboru SR -  v  prípade cestnej
kalamity  potvrdenie  príslušného  cestného  správneho  orgánu  (obvodný  úrad  dopravy,
krajský úrad dopravy, ministerstvo dopravy).

23. Rozhodcovské zápisy:
Vzor zápisu zo stretnutia je prílohou tohoto rozpisu, iné zápisy sa nesmú používať.

Domáci oddiel je povinný poslať do 48 hodín naskenovaný originál zápisu   elektronickou
poštou na mail: vit.dobis7@gmail.com  V zápise sa krstné meno pretekára píše len raz pri
prvých dvojhrách alebo pri striedaní. Zápis musí obsahovať aj číselný údaj o celkovom
 bodovom  zisku  každého  pretekára:  víťazstvá/prehry.  Spolu  so  zápisom  je  povinné
domáce  družstvo  poslať  aj  oskenovanú  spoločnú  fotografiu  družstiev   v  športovom
oblečení a hlavného rozhodcu z nástupu pred stretnutím. Bez spoločnej fotografie bude
domáce družstvo potrestané pokutou vo výške 50 €.
Zápis musí byť podpísaný od oboch vedúcich družstiev a rozhodcu (mená vedúcich a
rozhodcu musia byť čitateľne napísané).

24. Loptičky plastové: 
Značka môže byť akákoľvek, musí to byť *** hviezdičková biela plastová loptička,

schválená ITTF,  ktorú uvedie oddiel – klub v záväznej prihláške. 

25.  Predohrávka a dohrávka  stretnutí: 
Ak sa hrá v termíne a čase podľa vyžrebovania  hlásenia sa neposielajú. 

Predohranie stretnutia je možné s písomným súhlasom riadiaceho zväzu, ak sa na tom
súperi  dohodnú  vopred,  avšak  len  v  tom prípade,  ak  to  minimálne  48  hodín  vopred
písomne  žiadateľ  o predohrávku  oznámi  riadiacemu  súťaže  s kópiou  súperovi.
Oznámenie o dohode predohrávku posiela vždy to družstvo, ktoré o predohrávku žiada.
Manipulačný poplatok za schválenie predohrávky je  1 € a bude uhrádzaný žiadateľom až
na konci súťaže. Ak dôjde k predohrávke bez takéhoto oznámenia, bude sa to považovať
za  to,  že  ani  jeden  zo  súperov  na  stretnutie  nenastúpil  a  teda  obidvom  sa  prizná
kontumačná prehra, do tabuľky sa im započíta 0 bodov a obidve družstvá zaplatia pokutu
ako v prípade nenastúpenia na stretnutie. Tento postup sa uplatní vždy bez ohľadu na
výsledok predohrávky stretnutia. 
Neskoršie  odohranie  stretnutia je  možné  len  vo  zvlášť   odôvodnenom  prípade  a  s
písomným súhlasom ŠTK  - viď SP čl. 4.3.7.5.6.

26. Hlásenie výsledkov:
Vedúci  družstiev  sú  povinní  zabezpečiť  telefonické  (SMS),  alebo  elektronické

(mail)  nahlásenie celkového výsledku do jednej hodiny po odohraní stretnutia sekretárovi
zväzu  a tiež  zadať  zápis  na  oficiálnu  webovú  stránku:  www.stolnytenis.info  a  poslať
oskenovaný  zápis sekretárovi najneskôr v prvý pracovný deň po stretnutí. Zadať zápis na
stolnytenis.info môžu aj hostia.

27.  Hodnotenie stretnutí: víťazstvo = 3 body, remíza = 2 body, prehra = 1 bod
  kontumácia = 0 bodov, nenastúpenie k viac ako polovici 

 predpísaného počtu zápasov v stretnutí = 0 bodov

http://www.stolnytenis.info/
mailto:vit.dobis7@zoznam.sk


Zápasy w. o. sa budú počítať do úspešnosti (okrem prípadov, keď družstvo na stretnutie
nenastúpi, alebo hrá s menším počtom hráčov).

28.  Sadzobník pokút a sankcie:

a/ nenahlásenie výsledku stretnutia (do 1 hod. po stretnutí) .............................. 5 €
b/ neskoré zaslanie zápisu zo stretnutia, alebo nesprávne tlačivo zápisu........... 5 €
Zápis (oskenovaný originál,  nie  foto)  treba poslať  do 48 hodín  po stretnutí  najneskôr
v prvý pracovný deň po stretnutí  elektronickou poštou spolu so spoločným foto oboch
družstiev a hlavného rozhodcu pri nástupe družstiev pred začiatkom stretnutia.
c/  zápis bez spoločnej fotky – pokuta pre domáce družstvo ............................. 50 €
d/  neskoré zaslanie súpisky na potvrdenie.........................................................10 €
e/  nenastúpenie na stretnutie ............................................................................ 70 €
f/  odhlásenie družstva zo súťaže po vyžrebovaní .............................................100 €
g/ napísanie zápisu, ktoré sa neodohralo - obe mužstvá po.... ............................50 €
V takomto prípade je  obom družstvám zároveň s pokutou uložený podmienečný trest
vylúčenia družstva zo všetkých súťaží riadených KSTZ na tri roky. V prípade opakovania
rovnakého priestupku počas troch rokov, bude družstvo vylúčené zo súťaže – bude prvé
zostupujúce, bez možnosti práva štartu vo všetkých súťažiach riadených KSTZ. Družstvo
zároveň nemôže previesť (“kúpiť“) žiadnu krajskú súťaž od iného družstva a je povinné
znovu zaplatiť pokutu 50 €.
h/ neprihlásenie mládežníckeho družstva (žiakov alebo dorastencov) .............100 €
i/  nezabezpečenie kvalifikovaného rozhodcu domácim družstvom ....................20 €
j/  nezaplatenie pokuty znamená zastavenie činnosti celého oddielu v MK  až do 
uhradenia pokuty.

29.  Spôsoby kontroly odohrania stretnutí:
 telefonicky, vyžiadaním si oboch vedúcich družstiev pri hlásení výsledkov.
 náhodné osobné kontroly - aspoň dve osoby, z toho aspoň jeden člen VV KSTZ. 

30.Tituly a ceny:
Víťazné družstvá získajú titul “Majster Trnavského kraja v     stolnom tenise družstiev

2022/2023“. Prvé tri družstvá získajú diplom.

Upozornenie:

 Porušenie  tohto rozpisu bude potrestané podľa Disciplinárneho poriadku
Súboru predpisov.

Stanislav S l á d k o v i č, v. r.     Vít D o b i š, v. r.
predseda VV KSTZ predseda ŠTK

 sekretár: Vít Dobiš  mobil: 0907 663 809
 adresa: Závalie 6, 920 01 Hlohovec e-mail: vit.dobis7@gmail.co

mailto:vit.dobis7@gmail.com


            PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov . 

Všetci účastníci MK družstiev 2022/2023 v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a 
nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 vyjadrujú 
organizátorovi súťaží súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Dotknutá osoba: účastníci súťaží MK družstiev 2022/2023
 
Prevádzkovateľ: Krajský stolnotenisový zväz Trnava

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, fotografie. 

Účely spracovania osobných údajov: výsledkový servis, fotogaléria na stránke KSTZ.
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