ROZPIS MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ DRUŽSTIEV
Výkonný výbor KSTZ Trenčín vypisuje majstrovské súťaže družstiev mužov a žiakov
v stolnom tenise pre obdobie 2016-2017.
A) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadenie súťaže:
Súťaž riadi KSTZ prostredníctvom svojej športovo-technickej komisie pre súťaž dospelých a komisia
mládeže pre súťaž 1. ligy starších žiakov. Ostatné súťaže mládeže riadi KSTZ Nitra.
2. Usporiadateľ:
Usporiadateľom jednotlivých majstrovských stretnutí budú oddiely/kluby, ktorých družstvá budú
vo vyžrebovaní uvedené na prvom mieste.
3. Miesto:
Majstrovské stretnutia sa hrajú v hracích miestnostiach usporiadateľa zverejnených pred začiatkom
súťaži na www.pinec.info. Zmena hracej miestnosti musí byť schválená riadiacim orgánom súťaže.
Minimálna teplota 12°C.
4. Zaslanie prihlášok:
2. liga:
3. liga:
4. liga:

do 24. júna 2016,
do 24. júna 2016,
do 10. júna 2016,

na adresu: Ing. Henrich Horňáček, Halalovka 62, 911 08 Trenčín alebo mail: kstztn@gmail.com.
5. Zaslanie súpisiek:
Oddiely/kluby zašlú súpisky družstiev najneskôr do 09. septembra 2016 na adresu:
Ing. Henrich Horňáček, Halalovka 62, 911 08 Trenčín alebo mail: kstztn@gmail.com.
Kontrola registrácie hráčov na súpiskách bude vykonaná podľa databázy SSTZ.
6. Žrebovanie:
Žrebovanie bude vykonané na základe zaslaných prihlášok oddielov/klubov, pričom budú zohľadnené
oprávnené požiadavky.
7. Úhrada nákladov:
Družstvá štartujú na náklady svojich materských oddielov/klubov.
B) TECHNICKÉ A OSTATNÉ USTANOVENIA
1. Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, ustanovení platného Súťažného poriadku SSTZ a tohto rozpisu
majstrovských súťaží.
2. Súťažné triedy:

2. liga mužov
3. liga mužov

14 družstiev
14 družstiev

4. liga mužov
14 družstiev
1. liga starších žiakov podľa počtu prihlásených družstiev
(veková kategória 2002-2003)

3. Účastníci:
Účastníkmi súťaží sú družstvá oddielov/klubov, ktoré majú právo štartu v príslušnej súťaži, do
stanoveného termínu doručia vyplnenú prihlášku, zaplatia v plnej výške stanovený vklad a nemajú
žiadne podlžnosti z minulého súťažného ročníka.
Oddiely/kluby zašlú kópiu potvrdenia o zaplatení vkladu spolu s prihláškou.
2. liga
1.
STK Veľké Uherce A
2.
STO Klasov A
3.
Kubran – Keraming Trenčín A
4.
TTC Interspead Nové Zámky B
5.
STK Nové Mesto n/V. A
6.
STK PC Trenčianska Teplá A
7.
STK TEVOS Partizánske A
8.
STK Bošany A
9.
STK CVČ Zlaté Moravce A
10. STK Nová Baňa – Podlužany A
11. STK 1. ZŠ Vráble A
12. TJ Dynamo Trnovec A
13. STK Malá Chlievany A
14. STK ŠK ŠOG Nitra B
3. liga
1.
SK Karpatia Prievidza A
2.
TTC Považská Bystrica A
3.
ŠKST Bošany B
4.
ObSK UNIMAT Lazany A
5.
STK EURO Drietoma A
6.
Polstrav Bystričany B
7.
STK Veľké Uherce B
8.
Kubran – Keraming Trenčín B
9.
STK TEVOS Partizánske B
10. STK Stará Turá A
11. STK Prievidza A
12. MKST Nová Dubnica B
13. TJ Slovan Dolné Kočkovce A
14. Cementárne Ladce A
4. liga
1.
TTC Považská Bystrica B
2.
STK Orol Otrhánky A
3.
STO Prusy A
4.
STK PD Žarnov Oslany A
5.
Kubran – Keraming Trenčín C
6.
KINET Diviaky n/N. A

Právo štartu

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ SOKOL Handlová A
STK Nové Mesto n/V. B
OSTK Omšenia A
STK Prievidza B
TJ SOKOL Chocholná – Večice A
STK Tužina A
ŠKST Sedmerovec A

O voľné 14. miesto v 4. lige sa odohrá kvalifikácia oddielov/klubov z 5. líg oblastných súťaží. Kvalifikácia
sa odohrá do 30.06.2016, propozície vydá KSTZ Trenčín.
4. Systém súťaží:
Súťaže sa hrajú skupinovým systémom (každý s každým) s odvetou (doma – vonku). Súťaže mužov sa
hrajú v štvorčlenných družstvách (podľa článku 6.1.8. Súťažného poriadku), domáci sú vždy „A“.
Stretnutia 2. ligy sa hrajú na 14 zápasov (t.j. bez zápasov č.15.÷č.18.), stretnutia 3. a 4. ligy sa hrajú na
plný počet 18 zápasov.
Dvojhry sa hrajú na 3 vyhrané sety z 5 setov (t.j. 3:0, 3:1, 3:2), sety do 11-tého získaného bodu pričom
musí byť dosiahnutý rozdiel min. 2-och bodov napr. 11:9, 12:10, atď.
Oddiely/kluby, ktoré majú v jednej súťaži dve a viac družstiev sú povinne odohrať vzájomné stretnutia
(vrátane odviet) najneskôr do konania prvého kola.
1. štvorhra
2. štvorhra
3. A – X
4. B – Y
5. C – Z
6. D – U

7. B – X
8. C – Y
9. D – Z
10. A – U

11. C – X
12. D – Y
13. A – Z
14. B – U

15. D – X
16. A – Y
17. B – Z
18. C – U

5. Bodové hodnotenie výsledkov:
Výhra 3 body, remíza 2 body, prehra 1 bod, kontumácia 0 bodov.
6. Striedanie hráča:
Družstvá môžu vykonať aj striedanie ďalšieho hráča (druhého), ak v 2. lige niektoré družstvo získalo už
8. bod, v 3. a 4. lige niektoré družstvo získalo už 10. bod.
7. Podmienky účasti:
Hrá sa na platný registračný preukaz, potvrdenú súpisku a po zaplatení stanoveného vkladu. Súpisku
družstva a registračný preukaz nebude na zápas potrebné nosiť. Relevantné budú údaje uvedené na
www.pinec.info.
Pri identifikácii sporného hráča je potrebné, aby sa hráč preukázal občianskym preukazom, alebo iným
relevantným dokladom.
8. Súpisky:
Pri zaradovaní hráčov na súpisky použijú oddiely/kluby príslušný slovenský alebo krajský rebríček
zverejnený k 01.07.2016. Ženy, musia byť zaradené na súpiske družstiev mužov podľa miesta, ktoré
zodpovedá ich úspešnosti v súťaži mužov. Mužstvá, ktoré nemajú zaradených hráčov v krajskom
rebríčku požiadajú Ing. Henricha Horňáčka (kstztn@gmail.com) o zaradenie týchto hráčov do krajského
rebríčka.

9. Hrací deň:
Pre súťaž dospelých je hracím dňom sobota prvý zápas o 10:00 hod., druhý zápas o 15:00 hod. Pre
súťaž 1. ligy starších žiakov bude hrací deň spresnený ich rozpisom súťaže.
Odložiť stretnutie je možné len v zmysle súťažného poriadku SSTZ !!!
Predohrať stretnutie je možné na základe vzájomnej dohody súperov a po písomnom alebo elektronickom oznámení (kstztn@gmail.com) miesta a času príslušnému riadiacemu zväzu a taktiež delegovaným rozhodcom. Oznámenie musí byť zaslané min. 3 dni pred termínom predohrávky.
10. Loptičky:
Stretnutia sa hrajú plastovými loptičkami označené „trojhviezdičkové“ biele alebo oranžové.
Všetky značky sú si rovnocenné. Povinnosť zabezpečiť dostatočný počet loptičiek na celé majstrovské
stretnutie má usporiadateľ. Značku loptičiek uvedie oddiel/klub v prihláške do súťaže.
11. Poťahy:
Hrá sa len s poťahmi schválenými ITTF a raketou podľa pravidiel stolného tenisu.
12. Rozhodcovia:
Rozhodcu najmenej s licenciou „C“ zabezpečí domáci oddiel/klub. Pokiaľ domáci nezabezpečia
rozhodcu, majstrovský zápas vedú spoločne vedúci zúčastnených družstiev.
13. Postupy a zostupy:
Postupy a zostupy sa riadia podľa článku 4.3.3 súťažného poriadku SSTZ.
Po ukončení základnej časti 2. ligy, družstvá umiestnené na 11.,12.,13. a 14 mieste hrajú baráž
o záchranu. Právo usporiadania záverečného turnaja má družstvo umiestnené na 11. mieste po
základnej časti. V prípade, že v súťaži bude všetkých 14 družstiev a už vopred bude isté, že bude
zostupovať len jedno družstvo, nebude sa hrať celá baráž, ale len stretnutie o 13.-14. miesto
(usporiadateľ bude klub na 13. mieste).
V 3.a 4. lige sa baráž nehrá !!!
14. Úspešnosť hráčov:
Do hodnotenia úspešnosti hráčov v súťažiach mužov sa budú započítavať aj výsledky zápasov so
ženami. Hodnotenie úspešnosti bude priebežne zverejňované na portáli www.pinec.info.
15. Rebríček:
Do základu krajského rebríčka sa budú zaradovať hráči ktorí odohrali min. 40 % zápasov v jednej
súťaži. Ostatní hráči, ktorí neodohrali 40 % zápasov, budú zaradení za klasifikovaných hráčov a to
podľa svojej individuálnej úspešnosti. V prípade, že hráč odohral zápasy v 2., 3. aj 4. lige bude sa mu
započítavať najlepšie umiestnenie v rebríčku.
Koeficienty:
2. liga
1,00
3. liga
0,64
4. liga
0,35
5. liga
0,18
6. liga
0,09
7. liga
0,045
16. Súťažné vklady:
2. liga mužov
3. liga mužov
4. liga mužov

60,00 €
50,00 €
40,00 €

1. liga starších žiakov

0,00 €

Uvedená čiastka sa vzťahuje na každé družstvo oddielu/klubu, ktoré v súťaži štartuje. Oddielu/klubu,
ktorý bude mať v dlhodobej súťaži prihlásené družstvo/á mládeže bude na konci súťažného ročníku
vrátených 20,00 €. Súťažné vklady zaplatiť do termínu prihlásenia oddielu klubu do súťaže. Kópiu
potvrdenky o zaplatení súťažného vkladu oddiel (klub) zašle spolu s prihláškou.
17. Nahlasovanie výsledkov:
Výsledok zápasu je povinný nahlásiť usporiadateľ v deň zápasu do 19:30 hod. SMS-kou:
2. liga mužov:
Mgr.Matúš Bajzík
mob. 0905 866 482
3. liga mužov:
Ing.Henrich Horňáček
mob. 0903 265 410
4. liga mužov:
Ing.Henrich Horňáček
mob. 0903 265 410
18. Zasielanie zápisov:
Zápis (originál) musí byť odoslaný najneskôr v utorok (rozhodujúca je pečiatka pošty). Zápisy môžu byť
odoslané aj mailom s podmienkou, že originálny zápis zostane do skončenia súťaže u oddielu/klubu
ktorý bol vylosovaný ako usporiadateľ. Do každého zápisu je potrebne napísať mená a priezviská
hráčov (resp. st., ml.) ako i striedania a po stretnutí zapísať úspešnosť hráčov. Ďalej treba čitateľne
uviesť meno rozhodcu alebo vedúcich oddielov/klubov.
Zápisy zasielať na adresu: Ing. Henrich Horňáček, Halalovka 62, 911 08 Trenčín alebo elektronicky
na mail: kstztn@gmail.com.
19. TOP 12:
Podmienkou účasti v TOP 12 je, aby hráč odohral min. 80% zápasov v 2., 3. alebo 4. lige.
Prepočítavacie koeficienty žiadne nebudú. Hráči umiestnení v 2. lige na 1.÷8. mieste, hráči 3. ligy
umiestnení na 1.÷3. mieste a hráč 4. ligy umiestnení na 1. mieste postupujú priamo do TOP 12.
Kvalifikácia sa nehrá. Z každej ligy budú dvaja náhradníci. V prípade, ak sa nezúčastní min. osem
hráčov vrátane náhradníkov, sa TOP 12 neuskutoční.
20. Pokuty za:
a) oneskorené nahlásenie výsledku stretnutia 5,00 €,
b) každý deň oneskorenia v zaslaní zápisu zo stretnutia 5,00 €,
c) nedodržanie dátumu na prihlásenie sa do súťaže 20,00 €,
d) nedodržanie dátumu na zaplatenie súťažného vkladu 20,00 €,
e) nedodržanie dátumu na predloženie súpisiek 30,00 €,
f) nedostatky v náležitostiach zápisu zo stretnutia 5,00 €,
g) neodôvodnené nenastúpenie na stretnutie družstiev 1. prípad 50,00 €, každý ďalší prípad
100,00 € + úhrada nákladov súperovi,
h) dohodu o neodohraní zápasu a „napísaní“ výsledku 100,00 € osobitne každé družstvo
(výsledky obom družstvám sa kontumujú),
i) predohranie zápasu bez vedomia KSTZ Trenčín 25,00 € osobitne každé družstvo,
j) odloženie zápasu bez súhlasu KSTZ Trenčín 50,00 € osobitne každé družstvo (výsledky obom
družstvám sa kontumujú),
k) odhlásenie (odstúpenie) družstva zo súťaže 200,00 €.
21. Opravné prostriedky:
Podávajú sa v zmysle disciplinárneho poriadku SSTZ. Výška poplatku pri odvolaní je 10,00 €.

22. Príjmy:
Súťažné vklady, pokuty a iné poplatky, ktoré sú v súlade so súťažným poriadkom SSTZ, treba uhradiť
osobne alebo poštovou poukážkou na adresu:
Krajský stolnotenisový zväz Trenčín
913 03 Drietoma 300
IBAN SK68 0900 0000 0002 7138 1984
Všetky súťažné vklady, pokuty a iné poplatky sú príjmami Krajského stolnotenisového zväzu Trenčín.

V Trenčíne 20. mája 2016

Výkonný výbor KSTZ Trenčín

