
VZOROVÉ    PROPOZÍCIE
pre Majstrovstvá okresov alebo oblastí v mládežníckych kategóriách

1. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: 
Miesto:  
Dátum:
Kategória:  

Riaditeľstvo: Riaditeľ turnaja: 
                      Organizačný pracovník: 
                      Hlavný rozhodca: 
                      E-mailová adresa pre prijatie prihlášky:         
                      Obsluha počítača: 
                    
Prihlášky: Prihlášky do …... na vyššie uvedenú mailovú adresu 
Vklady: Vklad je  … € na hráča/hráčku.

2. Technické ustanovenia:

Predpis: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku a podľa týchto propozícií.

Súťaže: /pozri bod 4.2.1.3.1. SP/

Podmienky: Turnaja sa môžu zúčastniť hráči a hráčky nar. v roku mladší

Časový rozpis: 07:30 hod. – 08:30 hod. – prezentácia
                       08:30 hod. – žrebovanie
                            09:00 hod. - ZAČIATOK SÚŤAŽÍ 

Rozhodcovia: Z radov hráčov a hráčok

Loptičky:  plastové ***
Ceny: Hráči a hráčky v dvojhrách umiestnení na 1. až 3. mieste dostanú poháre, 
          v štvorhrách vecné ceny alebo medaily
Sťažnosti: Podľa súťažného poriadku.

3. Ďalšie ustanovenia:
           

Podľa bodu 3.3.4. Súťažného poriadku mládeže VsSTZ pre sezónu 2017/2018 Majstri okresov, majú
za splnenia ďalších podmienok právo /nie povinnosť/ účasti na MVS príslušnej kategórie. Predsedovia
jednotlivých okresov, resp. oblastí sú povinní nahlásiť svojich majstrov najneskôr 14 dní pred MVS
príslušnej kategórie /pozn. VsSTZ bude rešpektovať aj nahlásenie zaslané 10 dní pred MVS/, mailom
na adresu erikhajduk@gmail.com s uvedením úplného poradia v dvojhrách v jednotlivých vekových
kategóriách. Títo nahlásení majstri okresov, resp. oblastí nenahrádzajú najnižšie postavených hráčov,
o ich počet sa zvýši počet celkovo nominovaných. Právo štartu majú len majstri, nie druhý v poradí.
Ak je majster okresu zároveň nominovaným hráčom, počet sa nezvyšuje
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Podľa bodu 3.3.5. Súťažného poriadku mládeže VsSTZ pre sezónu 2017/2018 VsSTZ na svojej webovej
stránke  zverejní  vzorové  propozície  pre  usporiadanie  majstrovstiev  oblasti  mládeže  /MO/.
Predsedovia oblastných alebo okresných zväzov, resp. nimi poverení funkcionári sú povinní najneskôr
10 dní pred konaním MO mládeže /pozn. VsSTZ bude rešpektovať aj propozície zaslané 7 dní pred/
zaslať  propozície  MO  na  adresu  erikhajduk@gmail.com.  Bezodkladne  po  skončení  MO  zašlú  na
uvedenú  adresu  tiež  kompletné  výsledky  a  zoznamy  účastníkov.  Víťazi  majstrovstiev  MO  budú
akceptovaní  a  nominovaní  na  MVS  len  v  prípade  uskutočnenia  MO podľa  podmienok  vzorových
propozícií. Právo štartu ako majster MO bude mať len hráč, ktorý v čase víťazstva na MO bude mať
platný registračný preukaz SSTZ.

3.3.6. Kluby sú povinné prihlásiť svojich hráčov a hráčky k účasti na MVS, v zmysle propozícií VsSTZ.

Podľa  bodu  4.1.5.2.7.  Súťažného  poriadku  SSTZ,  Registračný  preukaz  je  športovo-technickým
dokladom  pre  účasť  v  súťažiach  dospelých,  dorastu  a  žiactva.  Je  platný  len  riadne  vyplnený  a
potvrdený Slovenským stolnotenisovým zväzom. Podrobné ustanovenia o registračných preukazoch
sú v kapitolách 2.3. a 3

Podľa bodu 4.2.1.1.1. Súťažného poriadku SSTZ,  Majstrovské súťaže jednotlivcov všetkých vekových
kategórii sa hrajú v týchto triedach: a) majstrovstvá oddielu, klubu, TJ a pod.(ďalej len oddiel klub) b)
majstrovstvá okresu c) majstrovstvá kraja d) majstrovstvá Slovenskej republiky

Podľa bodu 4.2.1.2.1 Súťažného poriadku SSTZ, Za majstrovskú súťaž sa považujú všetky majstrovstvá
podľa čl. 4.2.1.1.1., ak: a) sú uvedené v športovom kalendári príslušného riadiaceho orgánu, b) ak sa
príslušnej disciplíny zúčastní aspoň 8 pretekárov  (dvojíc); v prípade menšieho počtu sa súťaž môže
uskutočniť ale nie ako majstrovská, c) s výnimkou majstrovstiev oddielu -klubu v každej disciplíne
štartujú pretekári aspoň dvoch oddielov -klubov, d) aspoň jeden pretekár v každej disciplíne je tej
vekovej kategórie, pre ktorú je majstrovská súťaž vypísaná.

Podľa bodu 4.2.1.3.1. Súťažného poriadku SSTZ, Majstrovské súťaže sa vypisujú vždy pre všetkých päť
disciplín  pre  všetky  vekové   kategórie.  Podľa  bodu  4.2.1.3.2.  Ak  niektorá  disciplína  nespĺňa
podmienky pre majstrovskú súťaž, o tom, či sa uskutoční ako nemajstrovská, rozhoduje riaditeľstvo
tejto súťaže.

Podľa bodu 4.2.1.3.3. Súťažného poriadku SSTZ, Všetky zápasy dvojhier a štvorhier sa hrajú na tri
víťazné sety z piatich.  

Podľa bodu 4.2.1.6.1. Súťažného poriadku SSTZ, Súťaž riadi výkonný výbor príslušného OSTZ. Súťaž
nie  je  výberová  a  môžu  sa  jej  zúčastniť  všetci  riadne  registrovaní  hráči  stolného  tenisu s
príslušnosťou k oddielom -klubom, ktoré majú sídlo na území tohto okresu. 4.2.1.6.2. Ak je to účelné,
je možné zlúčiť niekoľko susedných okresov do spoločnej súťaže. 

                   riaditeľ turnaja                                                  hlavný rozhodca
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