NITRIANSKY STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ

R O Z P I S 2022/2023
1. Riadenie

: Výkonný výbor NSTZ prostredníctvom svojej ŠTK.

2. Predpis

: Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov SSTZ a ustanovení tohto rozpisu.

3. Súťaţe

: 3. liga muţi

4. liga muţi

mládeţnícke – spoločné s krajom Trenčín:
1. liga starší ţiaci
1. liga staršie ţiačky

5. liga muţi A
1. liga dorastenci
1. liga mladší ţiaci

5. liga muţi B
1. liga dorastenky
1. liga mladšie ţiačky

4. Usporiadateľ : Klub uvedený na prvom mieste okrem turnajového spôsobu.
5. Termíny

: Podľa športového kalendára, september 2022 - jún 2023.

6. Hracie dni

: muţi – sobota 17:00, prípadne štátny sviatok (výnimky z času budú oficiálne zverejnené)
dorast, ţiactvo – nedeľa 9:00, prípadne sobota alebo štátny sviatok

7. Miesto

: Hracie miestnosti klubov uvedené na www.pinec.info (rubrika zväz/súpisky).

8. Právo štartu :

3. liga muţi
1. Močenok
2. Čab
3. Bánov
4. Levice B
5. N. Baňa/Podl.
6. ŠOG Nitra B
7. Pok. Komárno
8. Ţitavany
9. N. Zámky C
10. Trnovec B
11. Ludanice
12. Jacovce

4. liga muţi
1. Šahy
2. Lehota
3. Ţirany
4. Levice C
5. Nitra 08
6. N. Baňa/Podl. B
7. Bánov B
8. Šurany/Vlkas B
9. ŠOG Nitra C
10. Neverice
11. NR-Kynek
12. Strekov

5. liga muţi A
1. Nitra 08 B
2. Zl. Moravce B
3. Domino ŠOG Nitra B
4. Klasov
5. Mojmírovce
6. Tes. Mlyňany
7. Ţitavany B
8. Močenok B
9. Zl. Moravce C
10. Č. Kľačany
11. Rišňovce
12. Ţirany B

5.liga muţi B
1. N. Zámky D
2. Si-Ju-Hron
3. Bešeňov
4. Chotín
5. Štúrovo
6. Šurany/Vlkas C
7. Zemné
8. Tvrdošovce
9. Kolárovo
10. Hont. Trsťany
11.Šurany/Vlkas D
12.Pok.Komárno B

Mládeţnícke súťaţe: všetky prihlásené druţstvá.
9. Štartovné

: 3. liga muţi 40 €

4. liga muţi 35 €

5. liga muţi 30 €

mládeţ bezplatne

10. Hrací systém : muţi – 4-členné druţstvá
základná časť 18 zápasov (2 štvorhry, 16 dvojhier) podľa SP 6.1.8.
o záchranu 17 zápasov (16 dvojhier, 1 štvorhra) do 9. víťazného bodu
dorast – 3-členné druţstvá na 10 zápasov (1 štvorhra, 9 dvojhier) podľa SP 6.1.4.
ţiactvo – 2-členné druţstvá
na 5 zápasov (2 dvojhry, 1 štvorhra, 2 dvojhry) podľa SP 6.1.1. variant 2
základná časť na všetkých 5 zápasov, finálová časť do 3. víťazného bodu
11. Systém súťaţí: 3., 4. a 5. liga muţi
základná časť – kaţdý s kaţdým doma – vonku
o záchranu – 9. – 12. po základnej časti na 1 výhru
poradie stretnutí určí nová tabuľka vzájomných stretnutí týchto druţstiev
1. kolo: 1 - 2 (víťaz obsadí 9. miesto), 3 - 4 (porazený obsadí 12. miesto)
2. kolo: porazený 1/2 – víťaz 3/4 (víťaz obsadí 10., porazený 11. miesto)
* Ak bude vopred jasné, ţe v nadstavbe o záchranu bude zostupovať len 1 druţstvo,
o záchranu budú hrať len poslední dvaja z tabuľky vzájomných stretnutí o záchranu!!
* Ak bude vopred jasné, ţe stretnutie 2. kola o záchranu zostupujúcich neovplyvní,
hrať sa po súhlase oboch súperov nemusí. Poradie určí lepšie umiestnenie v tabuľke
vzájomných stretnutí o záchranu.

Pravidlá o záchranu:
* Hrá sa na výhry! Hrajú sa len dvojhry. Stretnutie končí ziskom víťazného 9. bodu
(záväzné je poradie zápasov v zápise). Za stavu 8:8 rozhodne 1 štvorhra (zostava
na ňu sa určí aţ pred jej konaním, nie na začiatku stretnutia).
* Hrať môţe iba hráč, ktorý do konca základnej časti súťaţe, v ktorej ide hrať
o záchranu, odohral za klub (v rôznych súťaţiach muţov, ţena aj v ţenských)
minimálne 40% z počtu dvojhier z danej súťaţe. Za základ súpisky sa povaţuje
pôvodný z dlhodobej časti, nie zo zoznamu hráčov oprávnených hrať o záchranu!
1. liga dorast – turnajovo kaţdý s kaţdým, príp. viackolovo
1. liga st. ţiaci
základná časť – bez 2 najlepšie nasadených druţstiev podľa rebríčka SR k 1.9.2022
samostatne v krajoch, turnajovo kaţdý s kaţdým, príp. viackolovo
- druţstvo moţno nasadiť, ak obaja hráči majú v rebríčku min. 15 b.
- ak chce nasadené druţstvo hrať základnú časť, môţe, pričom platí:
a, toto druţstvo stráca priamy postup do finálovej časti
b, daný kraj má o to vyšší počet postupových miest
finálová časť – 6 druţstiev (2 nasadené + prví dvaja postupujúci z NR a TN kraja),
turnaj kaţdý s kaţdým
1. liga st. ţiačky – turnajovo kaţdý s kaţdým, príp. viackolovo
1. liga ml. ţiaci
– turnajovo kaţdý s kaţdým, príp. viackolovo
1. liga ml. ţiačky – turnajovo kaţdý s kaţdým, príp. viackolovo
V prípade potreby(napr.lockdown) môže VV NSTZ rozhodnúť o zmene systému súťaží.
12. Postupy

: 3. liga muţi
4. liga muţi
5. liga muţi
6. liga muţi (MO)

1. liga dorast
1. liga dorastenky
1. liga st. ţiaci
1. liga st. ţiačky
1. liga ml. ţiaci
1. liga ml. ţiačky

- víťaz do 2. ligy
- víťaz do 3. ligy
- víťazi do 4. ligy
- po dvaja postupujúci do kaţdej skupiny 5. ligy
do 5.ligy A: priamo víťaz 6.ligy NR, kvalifikácia víťazov TO, ZM, SA
do 5.ligy B: priamo víťaz 6.ligy NZ, kvalifikácia víťazov KN, LV
Priamy postup z okr. NR a NZ platí len pre víťaza! Ak ten odmietne,
druhý, resp. tretí z týchto okresov by hral tieţ kvalifikáciu.
Ak by zostalo len jedno voľné miesto na postup, kvalifikácia všetkých.
Právo postupu zo 6. ligy platí len vtedy, ak sú v nej všetci hráči
platne registrovaní v klube, za ktorý hrajú!
V prípade potreby sa okresy môžu spojiť do jednej súťaže.
- víťaz do kvalifikácie o Extraligu
- víťaz do kvalifikácie o Extraligu
- prví dvaja na M-SR
- prví dvaja na M-SR
- prví dvaja na M-SR
- prví dvaja na M-SR

Systém kvalifikácií: 2 druţstvá – doma, vonku
3 druţstvá – jednorazový turnaj kaţdý s kaţdým
4 druţstvá – jednorazový turnaj systémom play off
13. Zostupy

: 3. liga muţi
4. liga muţi
5. liga muţi
1. liga dorastenci
1. liga dorastenky
1. liga st. ţiaci
1. liga st. ţiačky
1. liga ml. ţiaci
1. liga ml. ţiačky

- posledný do 4. ligy, ďalší podľa SP 4.3.3.
- posledný do príslušnej 5. ligy, ďalší podľa SP 4.3.3.
- posledný do príslušného okresu, ďalší podľa SP 4.3.3.
- nikto
- nikto
- nikto
- nikto
- nikto
- nikto

14. Podmienky štartu

: a., zaslanie prihlášky mailom (vo formáte pdf alebo jpg) s podpísaným súhlasom
na zverejnenie údajov na:matus.bajzik@gmail.com najneskôr do 24.6.2022
b., zaplatenie štartovného iba prevodom alebo šekom na číslo účtu NSTZ :
SK05 0900 0000 0002 6033 2490 do 24.6.2022! Do poznámky pre príjemcu
uviesť: štartovné názov klubu (napr. štartovné Bánov)
c., mailové zaslanie súpisky do 10.9.2022! Musí byť pouţitá elektronická súpiska!
Na súpiskách môţu byť uvedení len registrovaní hráči!!!

15. Štart ţien za muţov : V stretnutí môţu hrať maximálne dve! V 5. lige len od 21. miesta rebríčka SR ţien.
Na súpiskách mužov sa ženy uvádzajú podľa umiestnenia v rebríčku mužov.
V 1. lige dorastencov dievčatá hrať môţu, ale toto druţstvo stráca právo postupu!
V 1. lige st. ţiakov vo finálovej časti dievčatá hrať nesmú! V základnej časti st. a
ml. ţiakov dievčatá hrať môţu, ale iba tie, ktoré nie sú na súpiske druţstva ţiačok
v danej kategórii svojho klubu a takéto druţstvo nemá právo ďalšieho postupu!
Ak sa v danej kategórii dievčat súťaţ nehrá, môţe druţ.dievč. hrať súťaţ chlapcov!
16. Vypĺňanie zápisov : Pri zostave druţstva (vľavo hore) treba u všetkých hráčov aj v štvorhre uvádzať
priezvisko, krstné meno, prípadne skratku st., ml. a pod. Striedanie hráča sa
uvedie do „kolónky“ poznámky domáci, resp. hostia.
Možno používať aj elektronický zápis, ktorý sa nepodpisuje! V ňom sa
striedanie nemusí uvádzať do poznámky (je priamo uvedené pri zostavách).
17. Pozícia druţstiev

: Nežrebuje sa - domáci má vždy X, hostia A!

18. Súpiska druţstva

: Pred stretnutím sa nepredkladá! Záväzná je na webe: www.pinec.info
alebo www.stolnytenis.info

19. Loptičky

: Len plastové trojhviezdičkové schválené ITTF bez určenia poradia.
Všetky kluby kraja po 5. ligu vrátane dostanú ako dotáciu 72 kusov loptičiek,
ktoré si vyberú zo zoznamu v prihláške. Loptičky nebudú zasielané poštou,
ale prevezmú si ich na aktíve (termín bude oznámený neskôr).

20. Zmena stretnutia

: Ak má klub v základe druţstva hráča, ktorý hrá na SPM, v extralige dorastu alebo
na medzinárodnom turnaji započítavanom do rebríčka SR mládeţe, pričom tento
hráč hrá najneskôr v piatok, môţe najneskôr 5 dní vopred poţiadať o preloţenie.
Keď sa súperi na predohrávke nedohodnú, odohrá sa v nedeľu o 10.00, resp.
o 15.00 h (ak bola súťaţ na východe alebo nad 200 km). Ak tento termín nie je zo
športového hľadiska vhodný, určí najbliţší moţný ŠTK. Ak druţstvo ţiadajúce
o odloţenie stretnutia potom nastúpi bez hráča zo základu druţstva kvôli ktorému
ţiadal o odloţenie alebo hráč/hráči zo základu druţstva na turnaji nehral/i (okrem
odôvodnených prípadov), bude stretnutie skontumované v jeho neprospech.
Predohrať stretnutie na základe vzájomnej dohody druţstiev je podľa SP 4.3.7.5.7.
moţné. Túto dohodu musia obe druţstvá (domáci aj hosťujúci) oznámiť najneskôr
jeden deň pred konaním stretnutia mailom na adresu:matus.bajzik@gmail.com
pod hrozbou udelenia pokuty (viď bod 27.)
Ak v prvej polovici súťaţe nemôţe hrať druţstvo doma z dôvodu obsadenia hracej
miestnosti, budú stretnutia s jeho súperom, pokiaľ to bude moţné, vymenené.

21. Hranie stretnutia
po čakacej dobe

: Podľa Súťaţného poriadku 4.3.7.9.3.3. sa bude za právoplatný doklad povaţovať
- v prípade nehody záznam Policajného zboru SR
- v prípade cestnej kalamity potvrdenie príslušného cestného správneho orgánu
(obvodný úrad dopravy, krajský úrad dopravy, ministerstvo dopravy)

22. Počet stolov

: Stretnutia sa hrajú na 2 stoloch, na viacerých len v prípade dohody oboch druţstiev.
Finálové turnaje st. ţiactva a ml. ţiactva moţno hrať aj na 1 stole.

23. Striedanie u muţov : Po zisku 10. víťazného bodu v stretnutí môžu obe družstvá striedať 2. hráča!
24. Hodnotenie zápasov: Zápasy w.o. sa budú počítať do úspešnosti (okrem prípadov, keď druţstvo hrá
s menším počtom hráčov alebo je zápas skontumovaný pre neoprávnený štart)!

25. Zasielanie zápisov : Usporiadateľ je povinný zaslať ich mailom na: matus.bajzik@gmail.com

po skončení stretnutia, v súťaţiach mládeţe po skončení turnaja.
Ak nie je moţné poslať zápis po skončení stretnutia, treba výsledok nahlásiť
telefonicky na číslo: 0905 866 482 (Bajzík).
26. Oficiálne informácie: Záväzné pre všetky kluby na internetovej stránke www.kstznitra.sk
27. Pokuty

: nenahlásenie výsledku
............................................................. 5 €
neskoré zaslanie zápisu
............................................................. 5 €
neskoré zaslanie súpisky ............................................................. 10 €
neskoré zaslanie prihlášky do súťaţe ............................................. 20 €
nenastúpenie na stretnutie 3. liga muţi.......................................... 30 €
4. liga muţi.......................................... 25 €
5. liga muţi.......................................... 15 €
odhlásenie zo súťaţe muţov............................................................ 70 €
kolízia stretnutí................................................................................ 10 €
napísanie zápisu o stretnutí (obom druţstvám)............................... 50 €
mailové neohlásenie predohrávky stretnutia: domáci..................... 50 €
hostia .............cestovné vo výške 0,18 €/km + 50 €
ďalšie pokuty.............................................sú v kompetencii VV NSTZ

Spr. M. Bajzík

V Topoľčanoch 13.06.2022

Výkonný výbor NSTZ

