
Výkonný výbor Východoslovenského stolnotenisového zväzu Košice 
 

v y p i s u j e 
 
 

Majstrovstvá Východného Slovenska 
v stolnom tenise jednotlivcov dospelých na rok 2023 

 
 
A. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA : 
 
1. Usporiadateľ :                Z  rozhodnutia VV VsSTZ  
                                      poverený usporiadaním stolnotenisový klub  
                                             

                                          JMC LUŽANY PRI TOPLI 
 

2. Dátum usporiadania:  29. január 2023 ( nedeľa ) 
 

3. Miesto: Športová hala Igora Nováka Giraltovce   
 
4. Riaditeľstvo súťaže: Riaditeľ:  Ing. Pavol TCHURÍK – primátor mesta       
                   Hlavný rozhodca:    Erik HAJDUK   
                                     Zástupca hlavného rozhodcu:  Marcela PETRÍKOVÁ 
           Hlavný usporiadateľ: Miroslav SABOL, Ing. Miroslav CIGÁN  
                   Zdravotná služba: Anna SABOLOVÁ 
                                    Delegát VsSTZ: Vincent PAVÚK 
 

5. Prihlášky: do 28.1.2023 do 16:00 hod. iba priamo do turnajového  
                     registračného systému https://turnaje.sstz.sk/  
Každá prihláška je potvrdená na email, ktorý klub alebo hráč uvedie 
v prihlasovacom formulári.           
 
6. Žrebovanie :  29.1.2023 o 08:30 hod. 
 
7. Ubytovanie : Si zabezpečujú hráči vo vlastnej réžii 
 
B. TECHNICKÉ  USTANOVENIA : 
 
8. Predpis: Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, podľa SP stolného  
  tenisu a podľa ustanovení tohto rozpis 
                   Hrá sa  loptičkami JOOLA plastové  
 
 
 

https://turnaje.sstz.sk/


9. Súťažné disciplíny:  
Dvojhra mužov 
Štvorhra mužov 
Dvojhra žien  
Štvorhra žien  
Zmiešaná štvorhra 
 
10. Systém súťaže :            
Dvojhra mužov aj žien 1. stupeň – skupinový 
                                       2. stupeň dvojhry – vylučovací  
                    Zápasy v 1. aj 2. stupni sa hrajú na 3 víťazné sety z 5. 
Štvorhry mužov aj žien, zmiešaná štvorhra  
vylučovací, zápasy sa hrajú na 3 víťazné sety z 5. 
  
11. Účastníci: Majstrovstiev sa môže zúčastniť ktorýkoľvek hráč  registrovaný   
                       v klube východného Slovenska s platným registračným 
                       preukazom, občan Slovenskej republiky. 
 
12. Rozhodcovia: rozhodcov k jednotlivým  zápasom  určuje  hlavný rozhodca 
 
13. Časový rozpis:    07:00 – 08:30 hod. prezentácia 
  08:30 – 09:00 hod. žrebovanie súťaží 
  09:00 – 09:10 hod. otvorenie majstrovstiev 
  09:15 – 16:00 hod. zápasy v skupinách, resp. vylučovacie 
  16:00 – 17:00 hod. finálové zápasy 
               17:00 hod. vyhodnotenie a záver 
Časový rozpis je orientačný – závisí od počtu  prihlásených účastníkov.  
 
14. Titul a ceny : Víťazí jednotlivých disciplín získajú titul  
  „ Majster Východného Slovenska na rok 2023 “.  
  Vo dvojhrách sú pre prvých troch pripravené poháre.  
  Súťažiaci umiestnení na 1.-3. miestach vo všetkých  
  disciplínach získajú diplomy a medaily.  

 
Dôležitá informácia: 
Právo štartu na MVS mužov a žien majú aj hráči a hráčky, ktorí v súčasnosti 
pôsobia v zahraničných kluboch a posledný materský klub na Slovensku, 
v ktorom hrali pred prestupom, bol na východnom Slovensku (Prešovský 
a Košický kraj). Musia však mať vyrovnané všetky finančné náležitosti voči 
SSTZ.  
 
      Vincent Pavúk, v.r.                                                      Ján Pitoňák  v.r. 
.      Predseda VsSTZ                                                   Predseda ŠTK VsSTZ 
 
                                                        Erik Hajduk v.r. 
                                                       Hlavný rozhodca 


