
Schválené zmeny súboru predpisov Celoslovenskou konferenciou SSTZ 

konanou 7.6.2015 v Liptovskom Mikuláši. 

vypúšťa sa    pridané 

Súťažný poriadok 

4.1.3.2.5. Rozhodnutie výkonného výboru o odvolaní je konečné. Proti rozhodnutiu VV 

KSTZ,  RSTZ a nižších VV STZ je možné podať odvolanie na VV SSTZ, ktorého 

rozhodnutie je konečné. 

4.1.3.4.1. Peňažné vklady pri podávaní opravných prostriedkov sú nasledujúce: pri súťaži v 

rámci SR 20 EUR pri súťaži v rámci kraja ( regiónu) 10 EUR pri súťaži v rámci okresu ( 

oblasti ) 7 EUR Pri odvolaní na SSTZ 20 EUR, na KZST a RZST  10 EUR a pre nižšie 

stolnotenisové zväzy 7 EUR. 

4.1.3.4.3. V prípade, že protestu bude vyhovené, vracia sa vklad navrhovateľovi. vracajú sa 

všetky vklady súvisiace s protestom navrhovateľovi. 

4.1.4.3.2. Bodové hodnotenie výsledkov stretnutí družstiev: 4 b 3 b - za víťazstvo 2 b - za nerozhodný 

výsledok 1 b - za prehru 0 b - za nenastúpenie k viac ako polovici predpísaného počtu zápasov 

v stretnutí. 

4.1.4.4.2. Pri skupinovom systéme určuje poradie účastníkov súťaže počet dosiahnutých 

bodov. Pri rovnosti bodov dvoch účastníkov rozhoduje o poradí výsledok vzájomného zápasu, 

alebo stretnutia ( pomer zápasov, setov alebo loptičiek). Pri rovnosti bodov troch alebo 

viacerých účastníkov rozhodujú ich vzájomné výsledky . V súťaži družstiev rozhodujú 

postupne dosiahnuté body, pomer (väčší) jednotlivých zápasov , setov alebo loptičiek. V 

súťažiach jednotlivcov rozhoduje postupne pomer dosiahnutých bodov, setov alebo loptičiek. 

Pokiaľ v redukovanej skupine ostanú dvaja účastníci s rovnakým pomerom setov, rozhoduje 

ich vzájomný zápas, pri troch a viac účastníkoch sa opätovne vytvorí nová redukovaná 

tabuľka. 

4.3.2.1. Celoštátnej súťaže družstiev Extraligy a 1.ligy sa môžu zúčastniť maximálne dve 

družstvá toho istého oddielu - klubu. Tretie družstvo oddielu – klubu, sa nemôže ani zúčastniť 

kvalifikácie v ktorej ho nahradí ďalšie družstvo v poradí z nižšej súťaže. Pre nižšie súťažné 

triedy toto ustanovenie neplatí. 

4.3.3.2.7   V prípade, že víťaz súťaže odmietne právo postupu do vyššej súťaže, toto právo postupu 

preberá ďalšie družstvo v poradí,  maximálne však do 3.miesta. V prípade, že všetci  toto právo 

odmietnu  postupuje sa podľa bodu bodu 4.3.3.2.1. súťažného poriadku. 

4.3.3.2.8. do súťaží riadených SSTZ, KSTZ, RSTZ  a nižších STZ, nemôže postúpiť družstvo 

zo súťaže v ktorej bol povolený štart neregistrovaných hráčov s výnimkou družstva, ktorého 

základ družstva tvorili registrovaní hráči v databáze SSTZ s registráciou platnou minimálne 

od začiatku súťaže. 

4.3.7.1.2. Na majstrovské stretnutie družstiev je dovolené za štvorčlenné družstvo nastúpiť 

dvom hráčom (hráčkam) s cudzou štátnou príslušnosťou a za trojčlenné družstvo jednému 

hráčovi (hráčke) s cudzou štátnou príslušnosťou. 



 

4.3.7.1.5. Stretnutia štvorčlenných a trojčlenných družstiev sa hrajú na dvoch, alebo viacerých 

stoloch, tak ako určí domáci oddiel, ak neurčí rozpis súťaže inak. súčasne najmenej na dvoch 

stoloch ak sa účastníci nedohodnú inak.  

4.3.7.2. ROZPIS SÚŤAŽE Rozpis súťaže je povinný vydať príslušný riadiaci zväz. KZST 

a RZST je povinný zaslať rozpis súťaží na sekretariát SSTZ a rozpisy nižších súťaží sú nižšie 

STZ povinne zaslať na KZST alebo RZST. vydáva príslušný riadiaci zväz. Rozošle ho s 

dostatočným predstihom pred termínom prihlášok všetkým oddielom - klubom s právom 

štartu v príslušných súťažiach. Rozpis súťaže obsahuje základné ustanovenia, ktoré budú pre 

majstrovské súťaže platiť. Môže sa odvolávať na tento "Súťažný poriadok", pričom niektoré 

jeho ustanovenia môžu špeciálne platiť pre tie-ktoré vypísané súťaže, napr.: platný rebríček 

typ loptičiek, hracie dni a hodiny začiatkov stretnutí a pod., ktoré sa obvyklé schvália na 

konferencii SSTZ alebo na stretnutí zástupcov oddielov - klubov pred vydaním rozpisu 

súťaží. Ak sa konferencia alebo uvedené stretnutie zástupcov oddielov - klubov pred začatím 

súťaží nekoná, príslušný riadiaci zväz na základe skúsenosti je oprávnený tento rozpis vydať. 

Rozpis majstrovskej súťaže družstiev riadenej SSTZ nesmie odporovať tomuto Súťažnému 

poriadku. Vzor "Rozpisu súťaží" je uvedený v časti "Vzory a pomôcky". 

4.3.7.7.2. Vedúci družstiev predložia 10 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia 

hlavnému rozhodcovi : a) úplnú zostavu družstva b) súpisku družstva c) registračné preukazy 

hráčov, ktorí v stretnutí nastúpia. Za predloženie súpisky sa považuje aj zverejnenie súpisky 

na oficiálnej webovej stránke riadiaceho zväzu. 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).  

4.3.7.7.3. Ak hráč nepredloží registračný preukaz v zmysle bodu 4.3.7.7.2, hlavnému 

rozhodcovi, nemôže nastúpiť v stretnutí. 

4.3.7.7.4. Ak družstvo nepredloží platnú súpisku v zmysle bodu 4.3.7.7.2, hlavný rozhodca 

nepovolí nastúpiť družstvu na stretnutie a napíše o tom záznam do zápisu o stretnutí a celé 

stretnutie bude kontumované v prospech súpera. 

4.3.7.7.5.10. Každý hráč/hráčka môže byť zaradený najviac na troch súpiskách   družstiev 

oddielu – klubu  dospelých , za ktorý hrá. 

4.3.7.14.4. Delegovaný hlavný rozhodca (aj v prípade čl.4.3.7.14.3.) je povinný : a) dostaviť 

sa najmenej 20 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia do hracej miestnosti, aby splnil 

svoje povinnosti pred začiatkom stretnutia, b) skontrolovať stav hracej miestnosti a jej 

vybavenie, c) vykonať vyžrebovanie stretnutia, d) prevziať od vedúcich družstiev zostavy, 

skontrolovať súpisky a registračné preukazy hráčov, skontrolovať a ponechať si ich až do 

skončenia stretnutia, e) na požiadanie vedúceho družstva rozhodne o  vedúcemu družstva 

doklady hráčov súpera a rozhodnúť o prípadných protestoch voči oprávnenosti štartu hráča 

súpera f) vyplniť zápis o stretnutí, g) riadiť nástup družstiev pri otvorení stretnutia h) 

inštruovať rozhodcov a určovať ich k jednotlivým stolom, i) riadiť priebeh celého stretnutia v 

súlade so SP, pravidlami stolného tenisu a rozpisom súťaže, j) rozhodovať s konečnou 

platnosťou o všetkých sporných prípadoch, k) viesť zápis o stretnutí s presnými výsledkami 

všetkých jednotlivých zápasov, riadne ho vyplniť, uviesť všetky podstatné okolnosti a dať ho 

podpísať vedúcim družstiev. l) potvrdiť prevzaté odmeny za vedenie stretnutia na doklade, 

predloženom usporiadateľom. 



  4.3.7.16.2. Na súpiske družstva mužov môže byť uvedených aj viacej žien, všetky musia byť zaradené 

až za posledným mužom na súpiske a v  poradí podľa  ich výkonnosti. Rozhodnutie ako budú ženy 

zaraďované na súpiskách mužov v nižších súťažiach je právomoci KSTZ, RSZT a nižších STZ. 

 

Pravidlá stolného tenisu 

3.2.3.8.a. Pri domácich súťažiach musí byť v hracej miestnosti najmenej 150C, miestnosť však 
nesmie byť vykúrená na viac, ako 280C. Teplota sa meria pri sieťke na stole, na 
ktorom sa zápas hrá. Príslušné riadiace zväzy si môžu upraviť zmenu minimálnej 
teploty, ktorá však nesmie byť nižšia ako 12C. 

 

3.2.3.4.a   

Pretože meranie intenzity osvetlenia podľa medzinárodných pravidiel je problematické, pre 

domáce súťaže je osvetlenie povolené takto: Hrací priestor musí byť osvetlený jedným 

svetelným zdrojom o intenzite 900 W nad stredom stola, alebo dvoma vo vzdialenosti 1,5 m od 

stredu stola o intenzite 900 W. Všetky svetelné zdroje musia byť najmenej 3 metre vysoko (nad 

podlahou). Pre celoštátne majstrovské súťaže je predpísané osvetlenie minimálne 900W, pre 

ostatné súťaže najmenej 500 W. Pre súťaže SSTZ musí byť intenzita jednotne najmenej 600 luxov 

nad hracou plochou a najmenej 400 luxov v ktorejkoľvek inej časti hracieho priestoru. Pre 

nižšie súťaže musí byť intenzita jednotne najmenej 500 luxov nad hracou plochou a najmenej 

350 luxov v ktorejkoľvek inej časti hracieho priestoru. Osvetľovacie teleso musí mať kryt, ktorý 

kryje žiarovku tak,aby neoslňovala hráčov. Tienidlo musí byť široké a otvorené. Hracia miestnosť musí 

byť zatemnená tak, aby do hracieho priestoru neprenikalo denné svetlo. 

 

Prestupový poriadok 

3.5.3.2. 

ak pri prestupe hráč predloží profesionálnu zmluvu, alebo inú platnú zmluvu medzi hráčom 

(resp. zákonným zástupcom) a oddielom resp. medzi oddielmi, ktorá  skončila svoju platnosť. 

Prípadné spory ohľadne  profesionálnej týchto zmluvy zmlúv si riešia zainteresované strany 

dohodou, resp. občiansko -  právnym konaním. 

 


