
 
Oblastný stolnotenisový zväz SPIŠ 

 
 

ROZPIS MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ DRUŽSTIEV MUŽOV  
ObSTZ SPIŠ   -   ROČNÍK   2019/2020. 

 
 
 
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA : 
 

Riadenie súťaží : VV ObSTZ SPIŠ prostredníctvom svojej ŠTK 
 

Usporiadateľ : oddiely, ŠK uvedené vo vyžrebovaní na prvých miestach 
 

Termíny : október 2019 - jún 2020, podľa vyžrebovania 
 

Miesto : hrá sa v schválených hracích miestnostiach, ktoré vyhovujú SP a sú v súlade s     
  pravidlami stolného tenisu 
 

Prihlášky : oddiely, ŠK s právom štartu zašlú prihlášku do 26. augusta 2019 na adresu : 
 

Ing. Jozef Tokarčík 
Karolov dvor 246/20, 076 33 Slovenské Nové Mesto 

 

 Žrebovanie : sa uskutoční na spoločnom zasadnutí ŠTK a VV ObSTZ SPIŠ v Spišskej 
Novej Vsi dňa 5. septembra 2019 (štvrtok) o 16,00 hod. v kancelárií 
basketbalového klubu v Športovej hale Spišská Nová Ves. Pred žrebovaním 
o 15,00 hod. bude zasadnutie VV ObSTZ. Na  žrebovanie  a zasadnutie VV  
nebudú zasielané  ďalšie pozvánky. 

 
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA : 

 
Predpis :       hrá sa podľa platných pravidiel ST, SP a tohto rozpisu 
Súťažné triedy : majstrovské súťaže 5. liga mužov,  6. liga mužov a 7.liga mužov 

   Za družstvo mužov môže nastúpiť v danom stretnutí aj žena (max. jedna).  
   V 5. až 7. lige mužov povolil Výkonný výbor ObSTZ výnimku štartu max. 2  
   žien v danom stretnutí. 

 Systém súťaží :  5., 6. a 7. liga mužov – hrá sa dlhodobo, dvojkolovo každý s každým, 4 – 
členné družstvá (18 zápasov). 

  - žrebovanie sa pred jednotlivými stretnutiami nevykonáva!!!  
  Domáci oddiel má prisúdenú „x-ku“, t.z. poradie hráčov  
  v stretnutí sa nemení ! V každom stretnutí sa menia hostia! 

Stretnutia družstiev sa hrajú súčasne najmenej na dvoch stoloch, ak sa 
účastníci nedohodnú inak 

Právo štartu :           5. liga  SPIŠ       6. liga SPIŠ 
     1. OTJ STO Jamník A   1.  OTJ STO Jamník B 
    2. SK Muškát Lieskovany A   2.  TJ Baník Mlynky B 
    3. CVČ Raketa SNV A   3.  ŠK Lesov Mesta SNV 
     4. ŠK 1951 SNV Domaňovce A  4.  CVČ Raketa SNV B 
    5.TJ Družstevník Hrišovce A   5.  ŠK Harichovce C 
    6. OŠK Betlanovce A    6.  OŠK Arnutovce B 
     7. STO Odorín A    7.  STO Letanovce D 
     8. ŠKST Spišské Vlachy C   8.  STO Odorín B 
     9. OŠK Arnutovce A    9.  AŠK Mária Huta D 



10. ŠK Harichovce B     10. MŠK STO Krompachy B 
11. AŠK Mária Huta C   11. ŠK 1951 SNV Domaňovce B 
12. STO Letanovce C    12. STK Bijacovce A 

                  7. liga SPIŠ 
1. SK Muškát Lieskovany B   6. OŠK Betlanovce B  
2. STŠK Obce Hrabušice B   7. OTJ STO Jamník C 

    3. Shőní Spišská Nová Ves   8. MŠK STO Krompachy C 
4. STK Vojkovce    9. ďalší podľa prihlásenia 
5. FK Olcnava 

 Podmienka účasti : TJ, ŠK, oddiely, ktorých družstvá štartujú v majstrovských súťažiach  
  dospelých, riadených ŠTK ObSTZ SPIŠ zašlú do 20. septembra 2019  
  súpisky svojich družstiev (min. 2 x)  potvrdené TJ, ŠK na adresu :  
  Ing. Jozef Tokarčík, Karolov dvor 246/20, 076 33 Slovenské Nové Mesto. 
  Súpiska musí obsahovať : priezvisko a meno, dátum narodenia, poradie v  
  rebríčku (SSTZ, VsSTZ, OSTZ – platí vyššie poradie), pečiatku oddielu, resp.  
  klubu. 
  TJ, ŠK, oddiely, ktorých družstvá štartujú vo vyšších súťažiach,  
  predložia kópie súpisiek týchto družstiev. 
 Upozornenie :  družstvá uvedú v prihláške do súťaže, v zmysle ustanovení SP čl. 4.3.7.4.4. 

a čl. 4.3.7.4.6., mená rozhodcu oddielu, ich trvalé bydlisko, číslo licencie 
a dobu jej platnosti !!!  
- každý oddiel štartujúci v 5. lige, ktorý nemá rozhodcu s platnou licenciou, 
je povinný pri vypísaní najbližšieho školenia VsSTZ zabezpečiť jeho 
vyškolenie, resp. preškolenie.  

 Poznámka : Od súťažného ročníka 2019/2020 budú za oficiálne postupové súťaže do 
súťaží VsSTZ /do 4. ligy/ uznané iba piate ligy, v ktorých každý hráč 
zapísaný na súpiske každého družstva musí mať platnú registráciu SSTZ. 
V opačnom prípade bude celá takáto súťaž /5. liga/ nepostupovovou 
súťažou. 

 Protesty : podávajú sa v zmysle Súboru predpisov stolného tenisu. 
 Postupy a zostupy : Postup – Víťaz 5. ligy mužov postupuje priamo do 4. ligy mužov skupiny  
  Spišsko-Gemerská. 
  Víťaz 6. ligy mužov postupuje priamo do 5. ligy mužov. 
  Víťaz 7. ligy mužov postupuje priamo do 6. ligy mužov. 

V prípade, že víťaz súťaže odmietne právo postupu do vyššej súťaže, je 
povinný oznámiť túto skutočnosť predsedovi ŠTK najneskôr do 25. mája 
2020. 
Zostup – Z 5. ligy mužov zostupujú družstvá umiestnené na 12. mieste. 
V prípade zostupu viacerých družstiev zo 4. ligy mužov skupiny Spišsko-
Gemerská do príslušnej skupiny zostúpia aj družstvá umiestnené na 11., 10. 
resp. 9. mieste. 
Z 6. ligy mužov zostupujú družstvá umiestnené na 12. mieste. V prípade 
zostupu viacerých družstiev z 5. ligy mužov do príslušnej skupiny zostúpia aj 
družstvá umiestnené na 11., 10. resp. 9. mieste. 

 Prav. o rakete : pre všetky súťaže platí pravidlo o farebnom rozlíšení poťahov 
  / červená a čierna /, ako aj o rakete v zmysle pravidiel stolného 
  tenisu, ako aj zoznam platných poťahov ITTF, s ktorými sa môže hrať. 
 Loptičky : všetky značky trojhviezdičkové, plastové schválené ITTF.  
 Striedanie hráčov : VV ObSTZ schvaľuje striedanie dvoch hráčov v súťažiach družstiev 

dospelých. Prvé striedanie je v zmysle Súťažného poriadku po odohratí 
štvorhier a prvej série dvojhier, druhé striedanie po dosiahnutí desiateho bodu v 



stretnutí. Striedať hráča je možné aj v prípade keď už sú v zápise rozpísané 
všetky zápasy až do konca stretnutia. 

 
 Zadávanie  
 výsledkov : domáce družstvo mužov je povinné zadať výsledok stretnutia (aj body  
  jednotlivých hráčov) v deň odohrania zápasu najneskôr v nedeľu do  
  19,00 hod., na internetovú stránku www.pinec.sk, podľa pokynov správcu  
  stránky. 

 Zápisy : 5. liga mužov, 6. liga mužov a 7. liga mužov odoslať v prvý pracovný deň po  
  poslednom stretnutí 1. časti, resp. odvetnej časti na adresu : 

Ing. Jozef Tokarčík 
Karolov dvor 246/20, 076 33 Slovenské Nové Mesto 

 
 Pokuty : budú udeľované v zmysle ustanovení súboru predpisov ST a Disciplinárneho  
   poriadku  
 
  -  neskoré zadanie výsledku stretnutia na internetovú stránku 10 € 
  - neskoré zaslanie originálov zápisov stretnutí   10 € 
  - prvé nenastúpenie na stretnutie  30 € 
  - druhé nenastúpenie na stretnutie  60 € 
  - tretie nenastúpenie na stretnutie – vylúčenie zo súťaže + trest podľa DP 
  - poplatok za protest v súťaži družstiev  10 € 
 
Vklady do súťaží : muži  - 5., 6. a 7. liga -  35 € za každé štartujúce družstvo v súťaži  
  kópiu potvrdenia zaslať predsedovi ŠTK ! 
 
  Termín zaplatenia: do 26.8.2019 na účet : 

Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Spišská Nová Ves 
  IBAN : SK7309000000000101382992 
  názov účtu : OSTZ, 052 01 Spišská Nová Ves 
  
  
 
 
                    Oľga Barbušová v.r.                                                            Ing. Jozef Tokarčík v.r.   
                predseda VV ObSTZ SPIŠ                                predseda ŠTK 
 
 


