
Východoslovenský stolnotenisový zväz  K O Š I C E. 
 

  

Slovenská Ves 29.4.2018 
 

Športovo technická komisia VsSTZ v Košiciach 

 

v y p i s u j e 
 

kvalifikáciu o postup do 4. ligy Šarišsko-duklianskej  
 

 
Termín :   13. máj 2018 (nedeľa)  
Miesto :    telocvičňa Základnej školy a Materskej školy Lemešany 
 

Vylosovanie vykonané ŠTK VsSTZ Košice : 
 

09.30 hod.  STK LEMEŠANY „B“   -   TJ Magura ZBOROV „B“ 
09.30 hod.  STK JAKOVANY   -   STMK STROPKOV 
12.30 hod.  TJ Magura ZBOROV „B“   -   STMK STROPKOV 
12.30 hod.  STK LEMEŠANY „B“   -   STK JAKOVANY 
15.30 hod.  STK JAKOVANY   -   TJ Magura ZBOROV „B“ 
15.30 hod.  STMK STROPKOV   -   STK LEMEŠANY „B“ 
 
Hlavný rozhodca :   Cyril Sabol 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Technické ustanovenia : 
 

- Hrá sa podľa platných pravidiel ST, SP a tohto pokynu. 

- Hrá sa systém každý s každým, 4 – členné družstvá. Hrá sa skrátený systém -  

stretnutie do 14 bodu – 2 štvorhry a 12 dvojhier (posledné 4 dvojhry 

odpadávajú). Hrá sa do ôsmeho víťazného bodu. V prípade remízy rozhoduje 

pomer setov a loptičiek. Poradie dvojhier sa žrebuje. 

- Hlavný rozhodca má právo zmeniť čas začiatku stretnutia v prípade súhlasu obidvoch 

klubov, resp. posunúť začiatok stretnutia v prípade, že sa predchádzajúce stretnutie 

predĺžilo, s tým že by mala byť prestávka medzi dvoma stretnutiami min. 40 minút. 

- V kvalifikačných stretnutiach sa hrá na platné registračné preukazy a platia súpisky 

družstiev schválené na sezónu 2017/2018. 

- V kvalifikáciách vypísaných VsSTZ Košice môže hrať hráč, ktorý za svoj  

  klub v rôznych súťažiach mužov (vyšších aj v nižších) nastúpil minimálne v 5  

  stretnutiach. 

- Víťaz kvalifikácie a 2. družstvo v poradí získava právo štartu v 4. lige Šarišsko-

duklianskej v sezóne 2018/2019.  

- Rozhodca nahlási výsledky stretnutí a body jednotlivých hráčov po ich odohraní na 

tel. č. 0908 314 208 a zašle zápisy o stretnutí ihneď po ich odohraní na adresu 

predsedu ŠTK VsSTZ Košice: Ján Pitoňák, 059 02 Slovenská Ves 208.                 
 
 
 
 
 

                   Vincent Pavúk     v.r.                                                             Ján Pitoňák   v.r.   

             predseda VV VsSTZ Košice                                predseda ŠTK 

 


