
Správa zo stretnutia predsedníctva klubu veteránov 
východoslovenského kraja 

 
 

Rozpis súťaží veteránov VS 2021 
 
 
Stretnutie sa uskutočnilo 12.5.2021 a stanovilo pre turnaje tieto  
pokyny a pravidlá. 
 
 
1. Štartovné na jednotlivé turnaje je 5 eur na hráča. Povinný odvod 
     usporiadateľa do pokladne VS klubu veteránov je 0,80 Eur za 
     hráča. 
2.  Členské vo výške 4 eurá na hráča sa uhrádza najneskôr do  
     3.turnaja bez výnimky. Nie je povinné, ale má za následok 
     stratu práva na záverečnom turnaji 
3. Hráči a usporiadatelia berú na vedomie a sú povinní rešpektovať  
    nasledovné:  
    - Kompletné očkovanie proti Covidu 
    - Covid test PCR, nie starší ako 72 hodín, alebo AG test nie starší, 
      ako 24 hodín. To sa môže zrušiť ak to epidemiologická situácia  
      dovolí a dovolí to vyhláška Úradu verejného zdravotníctva 
4. Turnajov sa môžu zúčastniť len títo hráči a hráčky, ktorí spĺňajú tieto  
    požiadavky a sú si vedomí svojho zdravotného stavu. 
5. Turnaje a ich priebeh bude oznámený cez Dugiho stránky     
     www.vsstz.sk  a cez Dugiho stránky     
6. Hráči sa na turnaj nahlasujú do termínu uvedenom v propozíciách, 
     ktoré je každý usporiadateľ povinný zaslať na adresu uvedenú  
     v propozíciách a to  telefonicky, alebo mailom. To kvôli počtu hráčov  
     a jeho prípravy na turnaj. 
7. V prípade, že usporiadateľ nemá nahlásených počet hráčov 30, môže  
    turnaj zrušiť okamžite a oznámi predsedovi klubu a mailom na adrese  
    erikhajduk@gmail.com včas, aby mohli byť hráči dostatočne  
    informovaní, že sa turnaj konať nebude. 
    V prípade, že počet hráčov neprekročí 50, odvod do usporiadateľa sa  
    znižuje na 0,50 eur. 
8. Hráčske miestnosti s 5 stolmi sa hrá zásadne v sobotu a v nedeľu.  
    Usporiadateľ prostredníctvom vydaných propozícií určí časový  
    harmonogram turnaja. Aj v prípade miestností so 6-7 stolmi sa musí  
    dbať na epidemiologickú  situáciu v danom okrese, aby nebola  
    porušená vyhláška o maximálnom počte hráčov v interiéri. 
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9. Ženy budú hrať v kategórií 70 rokov a bodujú o čo najlepšie  
     umiestnenie v skupinách a tiež v pavúku. 
10. Jednodňový turnaj je pre všetky kategórie a o jeho priebehu zásadne  
      rozhoduje usporiadateľ a hlavný rozhodca. 
11. Prvý nasadený hráč v skupine zodpovedá za celý priebeh a na záver  
      odovzdá kompletne ukončený zápis skupiny s kompletnými  
      výsledkami hlavnému rozhodcovi. 
12. Usporiadateľ nahlasuje je turnaje na kompetentné miesta (RÚVZ). 
13. Predsedníctvo klubu pred zahájením turnajov nahlási včas ich počet,  
      termíny a usporiadateľov. Tie budú zverejnené na stránkach  
      www.vsstz.sk a www.dugi.sk . 
14. Hráč ktorý absolvuje všetky turnaje, získava bonus 300 bodov  
      k počtu získaných všetkých bodov z predchádzajúcich turnajov. 
15. Hráč, ktorý zo všetkých turnajov vynechá jeden, získava bonus len  
      200 bodov. 
16. Hráči a hráčky, ktorí  vynechajú dva turnaje, dostávajú bonus 50  
      bodov. 
17. Pre účasť na záverečnom turnaji je potrebné získať čo najviac bodov. 
18. Na záver z plánovaných turnajov sa odráta jeden z najhoršie  
      bodovaných turnajov. 
19. Postupujúci hráči do semifinále, hrajú o postup do finále a  
      nepostupujúci získavajú 2x tretie miesto. Hráči na 3.mieste získavajú  
      rovnaký počet bodov. 
20. Hráči na prvých troch miestach získavajú ocenenie vo forme  
      pohárov, diplomov prípadne vecných cien. Je to na usporiadateľovi. 
21. Hráči z hlavného pavúka od piateho miesta až po posledne hrajú  
      o umiestnenie. Dolný pavúk sa hrá na k.o. systém na jednu prehru. 
22. Bodovanie bude vyvesené na prvom turnaji na oznamoch. 
23. V kategóriách o počte hráčov 7 a 8 sa vytvoria dve skupiny v prípade  
      počtu 6 a menej hrajú každý s každým. 
24. Predsedníctvo po šiestom turnaji určí počet hráčov v kategóriách pre 
      záverečný turnaj. Hráči, ktorí do 3.turnaja nezaplatili členské 4 eurá, 
      strácajú právo štartu na záverečnom turnaji a na najbližšom turnaji  
      platí štartovné 6 euro. 
25. Odovzdávanie cien preberú hráči v čase stanovenom  
      usporiadateľom, a to z organizačného dôvodu. 
26. Usporiadateľ turnaja svojimi propozíciami dáva na vedomie jeho  
      priebeh a zasiela ich na adresu erikhajduk@gmail.com najneskôr  
      10 dní pred termínom turnaja. 
27. Usporiadateľ v priebehu celého turnaja zabezpečuje hygienické  
      zariadenie a podľa možností či epidemiologickej situácie, zabezpečí  
      bufet. 
28. Usporiadateľ zabezpečuje miestnosť podľa pravidiel stolného tenisu,   
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      najmä zatemnenie okien, ohrádky a pod. 
29. Usporiadateľ zabezpečí hlavného rozhodcu, ktorý bude dodržiavať  
      schválený rozpis súťaží veteránov pre rok 2021, pri vyžrebovaní sa  
      bude riadiť platným aktuálnym rebríčkom v jednotlivých kategóriách  
      a podľa toho vykoná vyžrebovanie. V pavúku bude rešpektovať  
      pravidlá pre žrebovanie KO systému a správne nasadenie hráčov do  
      pavúka 
30. Hráči a usporiadatelia rešpektujú tieto uvádzané povinnosti, ktoré  
      boli schválené predsedníctvom VS klubu veteránov. 
31. Kompletné výsledky turnajov vo všetkých kategóriách posiela  
      usporiadateľ mailom na adresu erikhajduk@gmail.com prehľadne  
      skupiny aj pavúky, v takom formáte, aby s tým bolo čo najmenej  
      práce navyše. Hlavne sa to týka usporiadateľov, ktorí nerobia  
      počítačové spracovanie výsledkov. To sa odporúča, program dodá  
      VS klub veteránov. 
32. Viditeľne chybné vyžrebovanie turnajov alebo nezvládnuté povinnosti  
      usporiadateľa môže mať za následok nepridelenie turnaja budúci rok.  
      O tejto sankcii rozhoduje predsedníctvo VS klubu veteránov, podľa 
      závažnosti vzniknutých nedostatkov. 
33. Kompletné výsledky turnajov budú zverejnené na stránkach  
      www.vsstz.sk a www.dugi.sk  
34. Usporiadateľ je povinný oznámiť nemožnosť organizácie turnaja  
      najmenej 10 dní (výnimočne 7 dní) pred termínom predsedovi klubu  
      veteránov Júliusovi Mišinskému. Bude sa hľadať vhodná alternatíva  
      alebo bude turnaj zrušený. 
 
Predsedníctvo klubu veteránov praje všetkým zúčastneným hráčom a 
hráčkam veľa zdravia a šťastia v súťažnom ročníku 2021. 
 
Za predsedníctvo: Mišinský Július, Andrus Miroslav, Sóos Mikuláš. 
 

Dňa 27.5.2021 
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