
 A.Všeobecné ustanovenia:

1.Usporiadateľ :

2.Dátum :

3.Miesto :

4.Riaditeľstvo :  riaditeľ:
hl.rozhodca:
rozhodcovia pri stoloch:
zdravotná služba:
organizačný  pracovník:
e-mail:

Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 831 53 Bratislava

Vypisuje Majstrovstvá Slovenska 
družstiev mladších žiačok pre rok 2019

JUDr. Anton Hajduk
Erik Hajduk
6 kvalifikovaných rozhodcov zabezpečí usporiadateľ

MŠK VSTK Vranov

1.mája 2019

STH B.Nemcovej 2575, Vranov

erikhajduk@gmail.com hajduk.advokacia@gmail.com

MUDr. František Mrážik
Vincent Pavúk

5.Štart družstiev : MŠK VSTK Vranov nad Topľou
KAC Jednota Košice
STK Pezinok
ŠKST Topoľčany
ŠK Žitavany
ŠKST Ružomberok
TJ Medokýš Martin

6.Žrebovanie :       

7.Ubytovanie :     Hotel Patriot 0905/904563
Penzión Albion 0907/374698
Mestská šprtová hala 0905/510536

8.Úhrada :         

9.Stravovanie 

10.Cestovné:       

Odmena rozhodcom, nájomné usporiadateľovi, stravovanie na náklady SSTZ.       

Zabezpečí usporiadateľ na 1.5.2019. Obed a večera resp. balíček

1.5.2019 o 8,30 hod v športovej hale. Nasadenie družstiev do skupín sa prevedie podľa
súčtu bodového hodnotenia hráčiek v rebríčku. Základ družstva tvoria prvé 2 hráčky na
súpiske prítomné pri prezentácii. Pri žrebovaní do skupín sa bude musieť dodržiavať
triedenie podľa regiónov (v jednej skupine nebudú môcť byť dva kluby z jedného
regiónu).

Na vlastné náklady klubov.



     B. Technické ustanovenia:

1.Predpis :

2.Súťaž :          

3.Systém súťaže :  

4.Poradie zápasov :

5.Podmienka účasti :

6.Časový rozpis :  1.mája 2019

 - súpisku družstvá platnú pre MK 2018/2019
 - platné registračné preukazy

 A-X, B-Y, štvorhra, A-Y, B-X,  hrá sa do tretieho víťazného bodu.

2.stupeň - krížový systém  semifinále 1a - 2b a 2a - 1b.Víťazné družstvá hrajú finále a 
porazené o 3 miesto. Družstvá umiestnené v skupinách na 3.mieste (3a - 3b) zohrajú medzi 
sebou stretnutie o 5.miesto a družstvá umiestnené na 4.mieste  v skupinách (4a - 4b) budú 
hrať o 7.miesto.

 - prezentácia, žrebovanie - 8,30 hod.

Všetky družstvá pri prezentácií predložia hlavnému rozhodcovi:

1.stupeň vo dvoch skupinách po 4 družstvá každý s každým do tretieho víťazného bodu.

Dvojčlenné družstvá mladších žiačok

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súboru predpisov SSTZ a tohto rozpisu.

6.Časový rozpis :  1.mája 2019
1.mája 2019

7.Rozhodcovia :

8.Loptičky : 

9.Titul : 

10. Výsledky :

11.Delegát zväzu :  

Ing. Róbert Čelko v.r.                       Ing. Tomáš Šereda
predseda ŠTK                            sekretár zväzu

JUDr. Daniel Fink

webová stránka musí byť aktualizovaná nasledovne:

- vyžrebovanie

- výsledky po základných skupinách (jednotlivé zápasy v stretnutí aj s loptičkami)

- konečné výsledky

Víťazné družstvo získa titul Majster SR pre rok 2019.
Družstvá na 1.-3.mieste obdržia diplomy, medaily a poháre.

Butterfly, biele (plastové) G40+

K jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca 

www.vsstz.sk ; www.vstk-vt.xyz

 - prezentácia, žrebovanie - 8,30 hod.

- pokračovanie podľa časového plánu  hlavného rozhodcu
 - začiatok súťaže 9,00 hod.


