
Výkonný výbor Východoslovenského stolnotenisového zväzu Košice 
 

v y p i s u j e 
 
 

Majstrovstvá Východného Slovenska 
v stolnom tenise jednotlivcov dospelých na rok 2017. 

 
 
A. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA : 

 
1. Usporiadateľ : Z  rozhodnutia VsSTZ Košice poverený  

 usporiadaním stolnotenisový klub 1. PPC Fortuna  

 Kežmarok   
 

2. Dátum usporiadania :  5. február 2017 / nedeľa / 
 

3. Miesto : mestská športová hala Vlada Jančeka, Nižná brána 17,  

 Kežmarok   
  
4. Riaditeľstvo súťaže : 
 Riaditeľ :        Mgr. Ľuboslav KOVALSKÝ   
 Hlavný rozhodca :  Stanislav DUBEC   
 Zástupca hlav. rozhodcu : Erik HAJDUK 
 Hlavný usporiadateľ :   Tomáš KOVALČÍK 
 Delegát VsSTZ Košice :  Ondrej HAKY   
 

5. Prihlášky : do 4.2.2017 do 20,00 hod. na adresu:  Ing. Miroslav Harabin  

 0905 844 187, resp. e-mail ppcfortuna@centrum.sk 

                      Každá e-mailová prihláška je platná po potvrdení príjmu usporiadateľa.           

 

6. Žrebovanie :  5.2.2017 o 08,15 hod. 

 

7. Ubytovanie : Zabezpečí usporiadateľ na základe záväznej prihlášky 

 

 

B. TECHNICKÉ  USTANOVENIA : 

 

8. Predpis:  Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, podľa SP stolného  

   tenisu a podľa ustanovení tohto rozpisu.  

                                        Hrá sa  loptičkami  XUSHAOFA  

 

9. Súťažné disciplíny : Dvojhra mužov, štvorhra mužov, dvojhra žien, štvorhra  

  žien, zmiešaná štvorhra 

mailto:ppcfortuna@centrum.sk


 

10. Systém súťaže :              Pri počte mužov do 64 účastníkov 

                    1. stupeň dvojhry mužov – skupinový,   

                                       2. stupeň dvojhry mužov – vylučovací  

                              Zápasy sa hrajú na 3 víťazné sety z 5. 

  Pri počte mužov nad 64 účastníkov  
            dvojhra mužov – vylučovací , zápasy sa hrajú na 4 víťazné sety zo 7. 

            dvojhra žien – skupinový , zápasy sa hrajú na 3 víťazné sety z 5. 

            štvorhry – vylučovací , zápasy sa hrajú na 3 víťazné sety z 5. 

  
11. Účastníci :  Majstrovstiev sa môže zúčastniť  ktorýkoľvek hráč  registrovaný   

                        v klube východného Slovenska   s platným  registračným  preukazom,  

                       občan Slovenskej republiky. 

 

12. Rozhodcovia :  Rozhodcov  k jednotlivým  zápasom  určuje  hlavný rozhodca 

 

13. Časový rozpis :      07,00 – 08,15 hod. prezentácia 

  08,15 – 09,00 hod. žrebovanie súťaží 

  09,00 – 09,10 hod. otvorenie majstrovstiev 

  09,15 – 16,00 hod. zápasy v skup., resp. vylučovacie 

  16,00 – 17,00 hod.    finálové zápasy 

  17,00 hod.     vyhodnotenie a záver 

 Časový rozpis je orientačný – závisí od počtu  prihlásených účastníkov.  

 

14. Titul a ceny : Víťazí jednotlivých disciplín získajú titul  

  „ Majster Východného Slovenska na rok 2017 “.  

  Vo dvojhrách sú pre prvých troch pripravené vecné odmeny.  

  Súťažiaci umiestnení na medailových  miestach vo všetkých  

  disciplínach získajú diplomy.  

 
 

  JUDr. Anton Hajduk    v.r.                                                        Ján Pitoňák  v.r. 

  Predseda VV VsSTZ Košice                                                     Predseda ŠTK 

 

 

                                                     Stanislav Dubec v.r. 

                                                       Hlavný rozhodca 

 

 

 


