
 VÝCHODOSLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ 
 

v y p i s u j e 
 

MAJSTROVSTVÁ VÝCHODNÉHO  SLOVENSKA 
DORASTU PRE ROK 2016 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

USPORIADATEĽ:         MSTO DOBŠINÁ 

T E R M Í N:               24. apríl 2016 (nedeľa) 

MIESTO:  Základná škola, Zimná 190, Dobšiná 
 

RIADITEĽSTVO: riaditeľ: PaedDr. Anna Klausmanová,  

                                    zástupkyňa primátora              

                          hlavný rozhodca : Jozef Kacvinský 

                          zást.hl.rozhodcu : Jozef Černický 

             org.pracovník    : Mgr. Jaroslav Hutník, Bc. Ľubomír Molčan 

                          delegát VSSTZ   : JUDr. Zoltán Gallo 
 

ÚHRADA : súťažiaci štartujú na vlastné náklady 

                                                   

TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 

PREDPIS : Hrá sa podľa Pravidiel ST, Súťažného poriadku a tohto rozpisu        

SÚŤAŽE  :    *dvojhra dorastencov    *dvojhra dorasteniek 

                  *štvorhra dorastencov   *štvorhra dorasteniek 

                                *zmiešaná štvorhra 

SYSTÉM SÚŤAŽÍ:  dvojhra - 1.stupeň na 3 víťazné  sety, skupinový  

                                          systém, 2.stupeň vylučovací 

         štvorhra  –  vylučovací systém na 3 víťazné sety 

                                             

PRÁVO  ŠTARTU:  

nominovaní dorastenci a dorastenky narodení v roku 1998 

a mladší 

Nominovaných je 32 dorastencov podľa nominačného rebríčka 

vydaného k 5.4.2016.  Víťazi okresných, resp. oblastných 

majstrovstiev dorastencov pre aktuálnu sezónu na základe 

zaslaného vyhodnotenia príslušného OSTZ majú právo štartu. 

Nominovaných je 24 dorasteniek podľa nominačného rebríčka 

vydaného k 5.4.2016. Víťazi okresných, resp. oblastných 

majstrovstiev dorasteniek pre aktuálnu sezónu na základe 

zaslaného vyhodnotenia príslušného OSTZ majú právo štartu. 

PRIHLÁŠKY: potvrdiť účasť do 22.4.2015 do 20:00 predsedovi ŠTK  

                      mládeže VSSTZ Erikovi Hajdukovi mailom na adresu 
                      erikhajduk@gmail.com  

 

PODMIENKA ŠTARTU  :  platný registračný preukaz 

 

ŠTARTOVNÉ 3 Eurá 

 

LOPTIČKY   : určí usporiadateľ 

 

ROZHODCOVIA  :  K jednotlivým stretnutiam určí hlavný 

                           rozhodca z radov štartujúcich    

ČASOVÝ  ROZPIS :  7:30 hod. – prezentácia 

                             8:30 hod. – žrebovanie 

                             9:00 hod. – otvorenie súťaží 

 

P R O T E S T  :   Podáva vedúci v súlade so SP 

 

T I T U L Y     :    Víťazi jednotlivých súťaží a kategórií získajú titul 

                      MAJSTER VÝCHODNÉHO SLOVENSKA 
              pre rok 2016 

         Súťažiaci na 1.-3.mieste dostanú 
         diplomy a medaily  

 

Na M VS budú ocenené prvé tri družstvá za dlhodobú suťaž 
dorastencov a dorasteniek  pohárom a diplomom. 

Zároveň budu pohárom a diplomom ocenení prví traja hráči 
a hráčky celkového poradia VSPM jednotlivcov dorastencov a 
dorasteniek. 

. 

 
 

 

          Vladimír Pištej, v.r.           JUDr. Anton Hajduk v.r. 

         predseda KM VsSTZ                predseda VsSTZ 
            
 

 
              Jozef Kacvinský., v.r. 

                          hlavný rozhodca 

mailto:erikhajduk@gmail.com


Vzhľadom na to, že súťažný poriadok SSTZ zaručuje majstrovi 

okresu, resp. oblasti priamu účasť na Majstrovstvách regiónu, 

Komisia mládeže VSSTZ prijala k tomuto toto uznesenie: 

Komisia mládeže VSSTZ navrhuje VV VSSTZ upraviť pravidlá pre 

nomináciu účastníkov na Majstrovstvá východoslovenského regiónu 

v mládežníckych kategóriách nasledovne: 

1. Nominácia hráčov a hráčok na Majstrovstvá regiónu   

    v mládežníckych kategóriách (Nž, Mž,Sž, Dor) sa vykoná 

    nasledovne: 

    Chlapci – prvých 32 hráčov aktuálneho krajského rebríčka 

    Dievčatá – prvých 24 hráčov aktuálneho krajského rebríčka 

2. Náhradníci – nominujú sa v poradí ako sú umiestnení v krajskom  

    rebríčku od prvého nepostupového miesta (chlapci 33. a dievčatá  

    25.). V prípade, že ktorýkoľvek hráč alebo hráčka boli vylúčení  

    z riadnej nominácie z titulu účasti majstra okresu, resp. oblasti, 

    ktorý nebol umiestnený  v rebríčku do 32. miesta u chlapcov  

    a 24. miesta u dievčat, títo hráči sa stávajú automaticky 

    náhradníkmi, ktorí sú v rebríčkovom poradí predradení pred 

    náhradníkov z nepostupových miest 

3. Majster okresu, resp. oblasti má právo štartu na Majstrovstvách 

    východoslovenského regiónu, pričom: 

a) ak je umiestnený v rebríčku do 32.(chlapci), resp. 24.miesta 

(dievčatá), je nominovaný z titulu umiestnenia v rebríčku 

b) nie je umiestnený v rebríčku do 32.(chlapci), resp. 24.miesta 

(dievčatá), je nominovaný a týmto automaticky nahradí 

nominovaného hráča s najhorším rebríčkovým postavením 


