
Východoslovenský stolnotenisový zväz 
Košice – Prešov 

so sídlom Boženy Němcovej 2575, Vranov n/T 
 

 

vypisuje 
 

MAJSTROVSTVÁ VÝCHODNÉHO  SLOVENSKA   
mládeže v kategórii mladšieho žiactva pre rok 2023 

 

1. Všeobecné ustanovenia 
 

Usporiadateľ:  SŠK POPROČ 
Termín:           2. apríl 2023 
Miesto:               Základná škola Poproč, Športová 1 
 
Organizačný výbor: riaditeľ:      Ing. KOMOROVÁ – HIĽOVSKÁ Iveta                   
                          hlavný rozhodca:   GUMÁŇ Martin     
                          zást. hl. rozhodcu: Mgr. KOCÚR Milan      
               org. pracovník: GREGOVÁ Mária, Ing. HOLOVÁČOVÁ Ľubomíra 

                                               
2. Technické ustanovenia 

 

Predpis: Hrá sa podľa Pravidiel ST, Súťažného  poriadku a tohto rozpisu        
 
Súťažné kategórie:  *dvojhra mladších žiakov    *dvojhra mladších žiačok 
                          *štvorhra mladších žiakov   *štvorhra mladších žiačok 
                                *zmiešaná štvorhra 
 
Systém súťaže: dvojhra - 1.stupeň na 3 víťazné  sety, skupinový  
                                     systém, 2.stupeň vylučovací 
          štvorhra  –  vylučovací systém na 3 víťazné sety 

                                             
Právo štartu:  
- nominovaní mladší žiaci a mladšie žiačky narodení v roku 2010 a mladší 
- 32 mladších žiakov podľa nominačného rebríčka vydaného k 27.3.2023   
- 24 mladších žiačok podľa nominačného rebríčka vydaného k 27.3.2023 
- víťazi okresných, resp. oblastných majstrovstiev mladších žiakov  
  a mladších žiačok pre  aktuálnu sezónu na základe zaslaného   
  vyhodnotenia   príslušného OSTZ majú právo štartu. 

 
Prihlášky: 
priamo do turnajového softvéru do 31.3.2023 do 16:00 hod. na 
stránke www.turnaje.sstz.sk  
UPOZORŇUJEME, že kluby sú povinné odhlásiť hráča s právom 
štartu z účasti na MVS, predsedovi KM VsSTZ, aby mohol byť včas 
povolaný náhradník a stihol byť upovedomený o práve štartu a tiež 
sú kluby povinné hráča, ktorý už je zaregistrovaný v turnajovom 
softvéri, v prípade nemožnosti jeho štartu, včas odhlásiť na adrese 
erikhajduk@gmail.com 
 
Podmienka štartu: platná registrácia SSTZ 
 
Štartovné: 3 eurá na hráča 
 
Loptičky:  určí usporiadateľ 
Rozhodcovia:  určí hlavný rozhodca z radov štartujúcich    
 
Časový rozpis:  07:30 hod. – prezentácia 
                              08:30 hod. – žrebovanie 
                              09:00 hod. – otvorenie súťaží 
 
Protesty:  Podáva vedúci družstva v súlade so SP 
 
Tituly: 
 

Víťazi jednotlivých súťaží a kategórií získajú titul: 

MAJSTER VÝCHODNÉHO SLOVENSKA pre rok 2023 
 
Ceny M VSL: Súťažiaci na 1.-3.mieste dostanú: 
  vo dvojhrách poháre, diplomy a medaily, 
  vo štvorhrách a zmiešanej štvorhre diplomy a medaily 
 
Ceny VSPM:   
Na M VS budú pohárom a diplomom ocenení prví traja hráči a hráčky 
celkového poradia VSPM jednotlivcov mladších žiakov a mladších žiačok. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.turnaje.sstz.sk/
mailto:erikhajduk@gmail.com


 
3. Ďalšie ustanovenia 

 
3.1. Rozhodnutím VV VsSTZ, MVS v jednotlivých kategóriách ma právo 
sa zúčastniť vždy 32 chlapcov a 24 dievčat vo všetkých kategóriách  
podľa nominačného rebríčka, ktorý bude vydaný pred M VS. 
 
3.2. Podľa bodu 4.3.4. SP mládeže, majstri okresov, majú za splnenia 
ďalších podmienok právo /nie povinnosť/ účasti na MVS príslušnej 
kategórie. Predsedovia jednotlivých okresov, resp. oblastí sú povinní 
nahlásiť svojich majstrov najneskôr do dátumu určenom v úradnej správe 
mládeže č.4, mailom na adresu erikhajduk@gmail.com s uvedením 
úplného poradia v dvojhrách v jednotlivých vekových kategóriách. Títo 
nahlásení majstri okresov, resp. oblastí nenahrádzajú najnižšie 
postavených hráčov, o ich počet sa zvýši počet celkovo nominovaných. 
Právo štartu majú len majstri, nie druhý hráč v poradí. Právo štartu majú 
len majstri, nie druhý v poradí. Ak má majster okresu zároveň aj právo 
štartu podľa nominačného rebríčka, počet štartujúcich sa nezvyšuje. 
 
3.3. Podľa bodu 4.3.4. SP mládeže VsSTZ Predsedovia oblastných alebo 
okresných zväzov, resp. nimi poverení funkcionári sú povinní najneskôr 10 
dní pred konaním MO mládeže zaslať propozície MO na adresu 
erikhajduk@gmail.com. Bezodkladne po skončení MO zašlú na uvedenú 
adresu tiež kompletné výsledky a zoznamy účastníkov. Víťazi 
majstrovstiev MO budú akceptovaní a nominovaní na MVS len v prípade 
uskutočnenia MO podľa podmienok vzorových propozícií vydaných 
VsSTZ. Právo štartu ako majster MO bude mať len hráč, ktorý v čase 
víťazstva na MO bude mať platný registračný preukaz SSTZ. 
 
3.4. Podľa bodu 4.3.5. SP mládeže VsSTZ, kluby sú povinné prihlásiť 
svojich hráčov a hráčky k účasti na MVS, v zmysle propozícií, ktoré k MVS 
schváli VV VsSTZ na návrh KM. 
 
 
Vranov nad Topľou, dňa 27.3.2023 
 
 
 

                  Erik Hajduk, v.r.                              Vincent Pavúk, v.r. 
               predseda KM VsSTZ                  predseda VsSTZ 
 
 
              Martin Gumáň 

hlavný rozhodca 
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