
Východoslovenský klub veteránov, stolný tenis 

XI. ročník 2019 

 

Predseda klubu veteránov: Július (Slávo) Mišinský 

Podpredseda klubu veteránov: Ing. Tibor Fiľák pre Košický kraj 

Podpredseda klubu veteránov: Erik Hajduk pre Prešovský kraj  

 

Oznam predsedníctva:   

 a) Turnaje veteránov :   12.5.2019   Vranov nad Topľou 

  východ   19.5.2019   Poproč 

      1 – 2.6.2019   Michalovce 

      15.6.2019   Streda nad Bodrogom 

      22.6.2019   Sobrance 

      20.7.2019   Giraltovce 

      10-11.8.2019  Šarišské Michaľany 

      17.8.2019   Pečovská Nová Ves 

  

                    

 b) Slovenské bodovačky: 13.1.2019  Bošany 

      13-14.4.2019 Trenč. Teplá 

      4-5.5.2019  Ružomberok 

      25-26.5.2019 Trenčín 

      8.6.2019  Poproč 

      22.6.2019  Rača (Slovensko-Český   

             medzištátny zápas) 

      23.6.2019   Rača 

      27.7.2019   Mutné 

      24-25.8.2019  Martin 

      31.8 -1.9.2019 Modrý Kameň 

      7.9.2019  Nová Baňa 

      14-15.11.2019 Čadca 

 

 



Záujemcovia o Východoslovenské bodovačky majú k dispozícií tieto termíny:  

 13-14.7.2019 

 21-22.9.2019 

Všetky termíny sú zverejnené na stránkach : VSSTZ a tiež aj na SSTZ 

 

Oznam predsedníctva :  

 a) Hráč zaplatením štartovného 5 eur súhlasí s podmienkami na      

 určenom podujatí.  

 b) Hráč, ktorý počas turnaja hrubým spôsobom bude urážať      

 spoluhráčov resp. vedenie bude z turnaja a ďalších turnajov vylúčený 

 c) Zaplatením poplatku 3 eurá ma právo vzniesť v rámci jednej   

 pripomienky svoje požiadavky. Pripomienky rieši organizátor turnaja. 

 (každá pripomienka naviac 3 eurá)  

 d) Hráč prispieva sumou 4 eurá  do kasy Klubu Veteránov                     

 ( na nákup suvenírov, cien, administratívy a pod. ) Poplatok je za 

 všetky stanovené turnaje, čiže za všetky spolu. 

 e) Predsedníctvo po piatom turnaji stanový počet účastníkov pre 

 záverečný turnaj pre každú kategóriu a to v počte osem až šestnásť 

 hráčov. 

 f) Hráči na záverečnom turnaji budú odmenení pohárom, medailou  

 a diplomom, prípadne spomienkovými cenami. 

 

Oznam predsedníctva: 

 a) záverečný turnaj zorganizuje oddiel po dohode s predsedníctvom.  

 b) organizátor zabezpečí priebeh turnaja podľa dohody   

 s predsedníctvom (systém) 

 c) organizátor zabezpečí pre hráčov na I. II. III. mieste dôstojnú 

 medailu, diplom a spomienkovú pozornosť z regiónu.  

 d) predsedníctvo klubu veteránov zabezpečí pre medailistov na  



                              záverečnom turnaji pohár, medailu a diplom, prípadne pre účastníkov       

                              aj spomienkové ceny, ak to dovolia financie. 

 e) organizátor si vyhradzuje právo usporiadať turnaj buď v sobotu 

                              alebo v nedeľu, podľa možností organizátora   

 

Povinnosti organizátorov:  

a) zabezpečí cestou propozícii a médií, minimálne desať dní pred turnajom jeho priebeh.  

b) organizátor v danom týždni čaká na počet prihlásených hráčov  a to do štvrtka do 20:00 

hod.  

c) organizátor nie je povinný zorganizovať turnaj, ak sa nenahlási cca 50 hráčov. V tomto 

prípade môže, ale nemusí zorganizovať turnaj.  

d) organizátor ak sa rozhodne turnaj nezorganizovať dá vo štvrtok do 20:00hod na vedomie 

p. Hajdukovi, ktorý tento turnaj zruší. tel.: 0915383325, resp. erikhajduk@gmail.com 

e) organizátor odovzdáva do kasy klubu veteránov 0,80 eur za hráča podľa počtu. Financie 

preberá pr. klubu.  

f) kategórie 40-49, 50-59, 60-69, 70 a vyššie.  

g) organizátor, ktorý má v herni len 5 stolov je povinný turnaj hrať počas dvoch dní.   

h) systém skupinový v prípade účasti troch až siedmych hráčov hrá každý s každým   

i) zo skupín postupujú prví a druhý do hl. pavúka, tretí a štvrtý hrajú v spodnom pavúku.      

1 až 8  systém progresívny o každé miesto, 9 až 16 progresívny. Spodný pavúk – útechasa 

hrá na jednu prehru. 

j) zápasy rozhodujú porazený a odovzdáva sa spracovanie rozlosovanie.   

k) zabezpečia sa ceny (dôstojné poháre, diplomy)  

l) štartovné 5 eur z toho pre klub veteránov do kasy 0,80 eur.  

m) maximálne do dvoch dní odovzdáva spracované výsledky p. Erikovi Hajdukovi a to pre 

ďalšie spracovanie.  

n) Pripúšťa hru minimum 3 hráčov, menej ako traja sú nebodovaný.  



o) organizátor zabezpečí, aby žrebovanie a začiatok najmä v kategóriách 60-69, 70a vyššie 

prebehlo v čase 9:30 až 10:30 hod.  

 

Povinnosti hráčov: 

a) berú na vedomie toto bodovanie od 1. miesta až nižšie:  

Miesto :  1. 400 body 

  2. 350 

  3.325 

  4. 300 

  5. 275 

  6. 250 

  7. 225     Pozor: Hráči, ktorí absolvujú 

  8. 200                prvých päť turnajov  

  9. 180     za sebou obdržia bonus  

  10. 160   150 bodov. 

  11. 140 

  12. 120 

  13. 110        Pozor : Hráči , ktorý absolvujú  

  14. 100 všetky turnaje obdržia 200 bodov. 

  15. 90 

  16. 80 

  17 až 24 .  65 

  25 až 32  50  

  33 až nižšie  30    

 

b) hráči sa nahlasujú na turnaj  do štvrtka 20: 00 hod. v danom týždni, kedy sa turnaj koná. 

Vo výnimočných prípadoch, ak sa turnaj koná v nedeľu, tak do piatka do 20:00 hod. 

c) maximálne do druhého turnaja zaplatí klubový poplatok vo výške 4 eur.   

d) hráč, ktorý túto sumu neuhradí nebude pripustený na záverečný turnaj. Právo štartu 

dostane hráč, ktorý je v poradí za ním, a má uhradený poplatok.  

e) hráč, ktorý neuhradil poplatok sa môže naďalej zúčastňovať turnajov, ale bez nároku  

štartu na záverečnom turnaji.   

f) berie na vedomie svoj zdravotný stav a zúčastňuje sa turnajov na vlastnú zodpovednosť.   



g) hráči rešpektujú propozície organizátora. 

h) hráči, ktorý neuhradili poplatok 4 eura, strácajú nárok na bonusové body.  

i) hrá sa v kategóriách podľa svojho veku.  

j) predsedníctvo klubu, vám želá veľa zdravia a veľa šťastia, zároveň chystá veľa úprav 

najmä pre dobrý ďalší priebeh turnajov (oboznámi predseda na prvom turnaji) 

 

          Predseda klubu 

          Mišinský Július 


