
P R O P O Z Í C I E 
Východoslovenský pohár družstiev 2016 

 

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

 

 

 

Usporiadateľ:       Východoslovenský .stolnotenisový zväz a ŠŠK SŠ Svidník 

Miesto:                  Svidník, telocvičňa Spojenej školy ul.Centrálna 464 

Dátum:                  4.september 2016 

Vedenie turnaja:   riaditeľ turnaja        p. Kmiť Michal 

                                hlavný rozhodca     p. Dubec Stanislav 

                                zástupca hlavného rozhodcu p. Kurečko Miroslav 

Vklady:                 15 eur za družstvo  

Občerstvenie:       Za úhradu v bufete 

                  

 

 

Technické ustanovenia 
 

1. Predpis : 

    Tento turnaj sa hrá podľa pravidiel ST., súťažného poriadku a tohto rozpisu 

2.  Hrací systém : 

     Za družstvo  hrajú 2 hráči .Hráči musia byť z jedného klubu 

     Zápas sa hrá do 2 víťazného bodu  a to  2 dvojhry  a prípadne za stavu 1/1 odohrať      

     štvorhru. Nasadzovanie hráčov v zápase  je voľné. 

     Dvojhry aj štvorhra sa hrajú na tri víťazné sety z piatich. 1.stupeň skupinový,2.stupeň je     

     systém K.O. 

    V skupine sa poradie urči nasledovne: 

    a/.parameter : väčší počet vyhratých zápasov 

    b/.parameter -lepši podiel v setoch/6:5 je lepšie ako 7:6 a podobne 

    c/ parameter -losovanie 

    Celkové nasadzovanie družstiev do súťaže sa prevedie ako súčet bodov za   rebričkové          

    postavenie jednotlivých hráčov vo vsl.rebríčku za minulú sezónu, a to k dátumu vydania   

    krajského rebríčka  1.7.2016. 

 

3. Právo štartu. 

   Štartovať v tejto súťaži môžu hráči/hráčky/,ktorí v súťažnom ročníka 2015/2016 boli na    

   súpiskách družstiev štartujúcich v súťažiach riadených VsSTZ, teda najvyššie 2.liga      

   vsl.regiónu a nižšie súťaže. 

  

   Všetci účastníci musia byť registrovaný v SSTZ. 

   Prihlášky posielať mailom do..3.9.2016. na adresu dubec.firma@gmail.com alebo     

   nahlásiť telefonicky na číslo:  0905347381 pán Stanislav Dubec 

 

 

 

mailto:dubec.firma@gmail.com


4.Časový rozpis : 

   Prezentácia        7,30 – 8,00 hod. 

   Žrebovanie        8,00 -  8,30 hod. 

   Začiatok                        8,40 hod. 

 

   5. Rozhodcovia : 

       Hráči si pri stoloch rozhodujú sami 

 

   6. Ceny : 

       Víťazné družstvo 200 eur,2.miesto 150 eur,3.miesto 100 eur, 4 miesto 50 eur. 

      V prípade ,že počet družstiev bude menší ako 16 ,usporiadateľ pristúpi  ku kráteniu výšky     

      cien a to nasledovne 

      Menej ako  10 družstiev -celková suma na ceny  300 eur  130/90/50/30 

                         10 družstiev- celková suma na ceny  330 eur  150/100/50/30 

                         11 družstiev -celková suma na ceny  360 eur  160/100/60/40 

                         12 družstiev -celková suma na ceny  390 eur  170/110/70/40 

                         13 družstiev -celková suma na ceny  420 eur  180/120/80/40 

                         14 družstiev -celková suma na ceny  450 eur  190/130/80/50 

                         15 družstiev -celková suma na ceny  480 eur  200/140/90/50 

                         16 družstiev a viac -celková suma--- 500 eur  200/150/100/50 

 

7. Protesty  

    Protesty sa podávajú u hlavného rozhodcu s vkladom 15 EUR ,do 5 minút po odohratí        

    konkrétneho zápasu. 

 

8 .Iné ustanovenia 

    Usporiadateľ si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny predpisov turnaja.  

 

                                                    Organizačný výbor a Východoslovenský stolnotenisový zväz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   


