
Východoslovenský klub veteránov stolného tenisu /VsKVST/ 

Návrh súťažného poriadku VsKVST na rok 2022  

1. Členom VsKVST sa stáva hráč po zaplatení ročného členského príspevku 2 eurá, ktoré je 

nutné zaplatiť najneskôr pred začiatkom 3. turnaja, resp. pred prvým turnajom hráča. Pri 

nesplnení tejto podmienky hráč nemá nárok účasti na záverečnom turnaji o majstra. 

2. Zúčastniť turnajov sa môže každý po zaplatení štartovného 6 EUR /z toho je organizátor 

turnaja povinný odviezť 1 EURO výboru VsKVST/ bez ohľadu na územnú a štátnu príslušnost  

v danej vekovej kategórii. resp. v nižšej ( v tomto prípade však musí v nej štartovať až do konca 

ročníka/. 

3. Súťažné kategórie sú: A - muži od 45 do 59 rokov,  B - od 60 do 69,  C - nad 70 rokov a D - 

ženy nad 50 rokov /iba záverečný turnaj/. Počas ročníka štartujú ženy v kategórii mužov nad 70 

rokov. Minimálny počet hráčov v  kategórii je 7. V prípade menšieho počtu prihlásených hráčov 

organizátor turnaja oznámi deň pred začiatkom turnaja prihláseným hráčom zrušenie súťažnej 

kategórie. Prihlášku z uvedeného dôvodu je nutné preto zaslať organizátorovi turnaja najneskôr 

do 12. hodiny predchádzajuceho dňa. Odhlásenie z turnaja je nutné nahlásiť aj neskôr, pretože 

pri neúčasti 2 alebo viac prihlásených a nezúčastených nasadených hráčov sa rozlosovanie musí 

meniť. 

4. Všetky turnaje sa hrajú podľa pravidiel SSTZ.  

5. Systém súťaží:  1. stupeň skupinový /min. 3 a  max. 5 hráčov v skupine/. Hráči z jedného 

oddielu by nemali byť v jednej skupine. V prípade nasadenia alebo malého počtu skupín 

odohraju títo hráči vzájomný zápas ako prví. Poradie zápasov v skupine je tiež podľa pravidiel 

SKVST. Prví dvaja hráči zo skupín postupujú do horného pavúka, ďalší v poradí do spodného.  

2.stupeň sa hrá o konečné umiestnenie podľa pavúka SKVST/ pri časovej tiesni sa dolný pavúk 

môže hrať od 2. kola progresívnym KO systémom. V skupine musia byť nasadení 2 hráči. V 

prvých 2 turnajoch podľa celkového poradia /včetne nečlenov/ minuloročného ročníka a podľa 

varianty A nasadzovania SKVST a po 2. turnaji podľa súčasného poradia. Pri prechode kategórie 

má prednosť mladší hráč /pri rovnakom poradí/. Všetky zápasy sa hrajú na 3 víťazné sety. Za 

víťazstvo v skupine sú 2 body, za prehru 1 bod a za kontumáciu 0 bodov. V prípade rovnosti 

bodov 2 hráčov rozhoduje vzájomný zápas, pri rovnosti bodov 3 hráčov rozhodujú ich vzájomné 

zápasy (body, vyšší pomer setov resp. rozdiel loptičiek. Ak loptičky nie su zaznamenané, 

rozhoduje žreb/.  

 

 



6. Bodovanie:   1.  400 bodov  2.  370 b,  3.  350 b,  4.  320,  5.  300b,  6.  280 b,  7.  260 b,     8.   

240 b,  9.  220 b,  10. 200 b,  11  180 b,  12.  160 b,  13.  150  b,  14.  140 b,   15.  130  b,  16  

120b,  17.  110,  18.  100 b,  19.  90b,  20.  80 b,  21.  70 b,  22.  60 b,  23.  50 b,  24.  40 b, 25.  35 

b,  26.  30 b, 27.  25 b,    28. a nižšie 20 bodov. Pri skoršom odchode z turnaja sa prideľujú body z 

posledného miesta príslušnej časti pavúka.Pri účasti hráča na všetkých turnajoch sa body z 

turnaja s najmenšou výškou bodov hráčovi odpočítajú na konci ročníka. Nasadzovanie do skupín 

a pavúkov kontroluje výbor VsKVST resp. ved. kategórie. Riadenie zápasov v skupinách sa 

doporučuje 1. nasadeným hráčom podľa pripravených tabuliek a súťažného poriadku.  

7. Prví traja hráči v každej kategórii majú nárok na diplom a odmenu (pohár alebo vecnú resp. 

peňažnú/.  

8. V súťaži sa bude osobitne hodnotiť celkové poradie a osobitne záverečný turnaj o majstra . 

Záverečného turnaja sa majú právo zúčastniť prví 8 členovia celkového poradia resp. pri ich 

neprihlásení na záverečný turnaj ich náhradníci v poradí. Pri veľkom počte zúčastnených a ich 

záujme je možné zrealizovať záverečný turnaj aj o ďalšie poradia. Prví traja celkového poradia a 

prví traja záverečného turnaja o majstra budú osobitne ocenení diplomom a pohárom. Ostatní 

zúčastení záverečného turnaja dostanú spomienkovú medailu.           

 

Výbor VsKVST 

Július Lukáč - predseda a ved. kategórie B 

Miroslav Andrus - podpredseda a ŠTK 

Mikuláš Soos - hospodár a ved. kategórie C a D  

Marek Holp - ved. kategórie A  

Venanc Maretta - spravodajca 

 

Výkonný výbor Východoslovenského klubu veteránov dáva na pripomienkovanie celej 

stolnotenisovej verejnosti tento súťažný poriadok. Termín na doručenie pripomienok je 

31.5.2022. Pripomienky budú prejednané a tie, ktoré budú schválené, budú zapracované do 

definitívnej podoby SP. 


