Z Á P I S N I CA
ZO ZASADNUTIA výkonného výboru
Občianskeho združenia Bratislavský Stolnotenisový Zväz (BSTZ)
So sídlom Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača
IČO 42138264, reg. č. min. vnútra VVS/1/900/90-33202 reg. zo dňa 9.1.2009
Dátum: 4.9.2017
Miesto: Zasadačka SSTZ, Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača
Prítomní podľa prezenčnej listiny v prílohe.
Ospravedlnení: Ján Vaniak, Martin Rehák

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Prerokovanie stavu čerpania financií za obdobie 1.9.2016 - 31.8.2017
Prerokovanie návrhu rozpočtu na obdobie 1.9.2017-31.8.2018
Príprava súťažného ročníka 2017/2018
4.1. Rozpis súťaží, príprava vyžrebovania
4.2. Kalendár mládežníckych podujatí BATT, info o stretnutí s KSTZ TT
4.3. Príprava MK družstiev mládeže
5. Príprava zhromaždenia delegátov
6. Rôzne
6.1. Potvrdzovanie hosťovania a prestupov v rámci BA kraja
6.2. BA TT OPEN dospelých
7. Záver
K bodu 1
Zasadnutie VV otvoril predseda Pavol Alexy. Konštatoval, že prítomní sú šiesti členovia VV, bol
uznášania schopný.
K bodu 2
VV BSTZ prerokoval stav čerpania financií v ročníku v rozpočtovanom období 1.9.2016 - 313.8.2017
tak ako je uvedený v prílohe 1. VV zobral stav čerpania na vedomie bez pripomienok a predkladá ho
na rokovanie zhromaždenia delegátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval :

6
0
0
0

K bodu 3
Na základe stavu financií a vychádzajúc z rozpočtu z minulého obdobia bol predložený návrh rozpočtu
na obdobie 1.9.2017-31.8.2018 tak ako je uvedené v prílohe. Rozpočet je vypracovaný ako

prebytkový. V rámci diskusie sa zvažovalo, či nevytvoriť väčšiu rezervu, avšak vzhľadom na potreby
financovania mládežníckych podujatí by to nebolo možné. VV uložil ekonómovi BSTZ kontrolovať
priebežne čerpanie a ak by malo dôjsť k nedostatočnému krytiu výdavkov, budú sa výdavky krátiť
podľa potreby. Položka pre podporu mládeže bude daná k dispozícii na rozdelenie po jednotlivých
aktivitách, pričom KM bude mať právomoc rozhodnúť o jej čerpaní. Rozpočet a plán činnosti tak, ako
je v prílohe 2 je predkladaný na rokovanie zhromaždenia delegátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval :

6
0
0
0

K bodu 4
K príprave ligového ročníka 2017/2018 výkonný výbor rozhodol nasledovne:
Ligové súťaže mužov:
2. a 3. ligu mužov bude riadiť Martin Rehák
4-8. ligu bude riadiť Alexander Cibula
V rámci 2. a 3. liga sa dá možnosť družstvám týchto líg zriadiť si priamy prístup do systému pinec.info
a zadávať výsledky stretnutí priamo. V tomto roku skúšobne, nasledovné ročníky podľa skúseností. V
súvislosti stým VV BSTZ rozhodol o doplnení rozpisu súťaže nasledovne:
do článku 13 sa doplní:
Adresy a telefónne čísla na zasielanie výsledkov v zmysle rozpisu súťaže sú:
2. a 3. liga - rehak11@gmail.com , tel.: 0905/702357
4.-8.liga - cibula@bzst.sk , tel.: 0904/689585
Družstvo, ktoré bude dobrovoľne zadávať výsledky do systému pinec.info je povinné:
výsledok musí zadať najneskôr do 24.00 dňa, kedy sa stretnutie odohralo a do 24 hodín musí zaslať
kópiu zápisu (stačí prefotenú, mailom). V takomto prípade nemusí zasilať SMS. V zápise na internete
musí vyplniť všetky položky, t.j. lopty v setoch, úspešnosti vrátane 4-hier. Nedodrží predpísaný čas,
bude sankcionované pokutou 10 EUR, ak bude zápis na internete neúplný, pokuta 5 EUR.
Úplné znenie doplneného rozpisu súťaže je v prílohe 3.
VV BSTZ stanovil dátum pre konanie majstrovstiev kraja mužov a žien na 21.1.2018.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval :

6
0
0
0

VV BSTZ ďalej schválil predbežný kalendár mládežníckych podujatí. po upresnení niektorých turnajov,
najmä MK družstiev úplný kalendár zverejní na internete komisia mládeže.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval :

6
0
0
0

VV BSTZ rozhodol o zmene pravidiel v tvorbe rebríčkov od ročníka 2017/2018 nasledovne:
Ak je hráč nečinný (nehrá) dva ročníky po sebe, bude z rebríčka BSTZ vyradený.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval :

6
0
0
0

VV BSTZ a VV KSTZ TT spoločne rozhodol, že v ročníku 2017/2018 otvoria spoločne cyklus turnajov
BATT OPEN - 2. ročník a do bodovania sa budú započítavať s koeficientom 0,5 aj majstrovstvá
dospelých oboch krajov.
K bodu 5
VV rozhodol o čase a mieste konania zhromaždenia delegátov nasledovne:
Zhromaždenie delegátov BSTZ sa bude konať 13.9.2017 o 17,00 v zasadačke SSTZ a poveril predsedu
aby zabezpečil pozvánku pre kluby.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval : 0

K bodu 6
V rámci bodu rôzne VV prediskutoval a schválil nasledovné:
Hosťovania a prestupy v rámci kraja sa budú s okamžitou platnosťou realizovať nasledovne:
riadne vyplnený a potvrdený lístok na ohlásenie prestupu - hosťovania bude zaslaný predsedovi ŠTK
(odfotiť a mailom) na adresu :
cibula@bzst.sk zároveň je žiadateľ povinný uhradiť poplatok za hosťovanie/prestup prevodom alebo
vkladom na účet BSTZ(platba v hotovosti nie je možná). Po obdržaní platby a ak budú splnené všetky
náležitosti prestupu/hosťovania, ŠTK prestup/hosťovanie potvrdí a nahlási na SSTZ, čím sa zmena
zaznamená elektronicky v systéme - databáze -SSTZ.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval :

6
0
0
0

Predseda ŠTK sa sťažoval na nedisciplinovanosť klubov v predkladaní súpisiek. VV na základe diskusie
pre nasledujúci ročník 2018/2019 schválil nasledovné:
Klub, ktorá nepredloží súpisku družstva včas v predpísanom termíne bude potrestaná a to za každú
súpisku v omeškaní nasledovne:
za každý deň meškania pokuta 5 EUR.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval :

6
0
0
0

Predseda BSTZ informoval, že R. Grega v spolupráci s M. Rehákom v zmysle uznesení VV zriadili novú
stránku zväzu. V prechodnom období budú obidve stránky fungovať paralelne, aby sa otestovala
funkčnosť a takisto odozva členov. adresa novej stránky je :
www.bstz.sk
V Bratislave, 6.9.2017

Zapísal: Pavol Alexy, predseda BSTZ

Overil: Juríková Zuzana, členka revíznej komisie

Príloha 1 - stav čerpania financií
Vyúčtovanie obdobia 9/2016 - 8/2017
* - nepočítajú sa príijmy zo štartovného pre sezónu 2017/2018
Stav financií k
Banka
Pokladňa
spolu

príjem
výdaj

plán
1.9.2016 31.8.2017*
10526.97
254.95
10781.92 986.92
plán
4360
14155

skutočnosť
5160
10690.16

skutočnosť
31.8.2017*
5251.76
384.67
5636.43

Po položkách
č.

položka

plnenie

výdaje

príjmy

príjem

1 poplatky za mobil

500.00 €

0.00 €

416.58

0

2 poplatky internet

350.00 €

0.00 €

365.66

0

3 bankove poplatky

100.00 €

0.00 €

94.38

0

4 Pohare MK dospelých

500.00 €

0.00 €

161.64

0

5 Vyhodnotenie lig dospelí

340.00 €

0.00 €

254.5

0

183.46

0

6 TOP BA kraja ceny

250.00 €

0.00 €

7 MREG Nž Sž BATT štartovné za BA kraj

200.00 €

0.00 €

8 MREG Nž Sž BATT štartovné za TT kraj

0.00 €

100.00 €

9 Rezerva

1 000.00 €

0.00 €

10 mládež

poznamka

čerpanie
výdaj

4 kategorie po 4 pohare po 13 EUR cca
+ rezerva

nepredvidane vydavky, prijmy napr.
vratenie z reg poplatkov
všetky ostatne položky mladeze

131.28

0

0

171

350.55

1324

5383.54

365

7 000.00 €

0.00 €

11 GRANT Magistrát

0.00 €

1 500.00 €

800

800

12 Grant VUC

0.00 €

2 000.00 €

2548.57

2500

10690.16

5160

Spolu

Príloha 2 - plán činnosti a rozpočet na ročník 2017/2018
Plán činnosti BSTZ na obdobie 1.9.2017 až 31.8.2018
Plán činnosti BSTZ na ročník 2017/2018 vychádza z plánu organizovania dlhodobých súťaží
mužov (II. - VIII. liga) a turnajov mládeže a dospelých. Plán činnosti reflektuje kalendár SSTZ a
BSTZ. Pre uvedené obdobie bude BSTZ zabezpečovať nasledovné aktivity:
1. Organizácia a riadenie dlhodobých súťaží mužov, ligy II. až VIII. Predpokladaný
začiatok súťaží je 18,9,2017 pre 6-8. Ligu, ostatné od 2.10.2017. Súťaže v zmysle
schváleného rozpisu bude riadiť ŠTK. Na konci sezóny ŠTK zabezpečí v súčinnosti
s ŠTK TT kraja barážové stretnutia medzi víťazom II. ligy BSTZ a II. ligy KSTZ TT o
postup do I. ligy západ.
2. Organizácia majstrovstiev kraja dospelých pre rok 2017.
Termín: 21.1.2018
Miesto: Hala SSTZ, Černockého
Zodpovedný: ŠTK
3. Organizácia MK družstiev mládeže turnajovým spôsobom, termínz a organizátorov
stanoví komisia mládeže

Súťaže riadi KM v súčinnosti s určeným členom ŠTK (M. Rehák). V každej kategórii víťaz
postupuje na MSR okrem kategórie Nž. KM BSTZ zabezpečí včasné nahlásenie družstiev na
MSR.
Termín: podľa pokynov SSTZ
Zodpovedný: predseda KM, za ŠTK M. Rehák
4. Organizácia MREG mládeže v kategórii Mž, Dor
Termín: 29.4.2017
Miesto: Hala SSTZ, Černockého
Zodpovedný: ŠTK - M. Rehák, KM
5. BSTZ riadne zabezpečí prihlásenie detí kraja na jednotlivé MSR jednotlivcov a včas
určí vedúceho výpravy
Termín: Podľa pokynov SSTZ
Miesto: podľa rozpisu MSR
Zodpovedný: KM
6. Účasť na podujatiach kde sa vyžaduje reprezentácia kraja, najmä mládežnícke
podujatia (turnaj 4 miest a iné).
Termín: podľa požiadaviek
Miesto: podľa príslušných propozícií

Zodpovedný: KM
7. BSTZ sa bude spolupodieľať na organizácii turnajov mužov BATT open.
Termín: podľa rozpisu súťaží
Miesto: podľa rozpisu súťaží
Zodpovedný: Alexy
8. BSTZ sa bude podieľať na organizovaní súťaží mládeže BATT open, najmä rebríčkovým
servisom
Termín: priebežne
Zodpovedný: KM, Alexy
9. BSTZ bude podporovať kluby pracujúce s mládežou. Program podpory bude
vychádzať z odporúčaní KM na podnet klubov pracujúcich s mládežou.
Termín: priebežne
Miesto: podľa plánu podpory
Zodpovedný: KM
10. BSTZ bude vyvíjať lektorskú činnosť a minimálne raz do roka zorganizuje školenie
rozhodcov.
Termín: podľa potreby
Miesto: Hala SSTZ
Zodpovedný: Vaniak, Alexy

Návrh rozpočtu BSTZ na obdobien 9/2017 - 8/2018
Plán čerpania a tvorby k 31.8.2018
Reálny stav financií k 31.8.2017:
Banka

výdaje

17 600.00 €

príjmy

13 861.00 €

14 378.09 €

Pokladňa 384.67 €
Spolu

14 762.76 €
zostatok

1 512.76 €

stav financii k 1.9.2017 bez štartovného, projektov, hosťovaní a registrácií
5251.76
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

položka
poplatky za mobil
poplatky internet
bankove poplatky
Pohare MK dospelých
Štartovné MK dospelých
Prenájom haly SSTZ na MK dospelych
Lopty na MK dospelých
Vyhodnotenie lig dospelí
MREG mládež BATT prenajom haly
MREG mládež BATT lopty
MREG mládež šrtovné za BA kraj
MREG mládež BATT štartovné za TT kraj
MREG mládež BATT pohare
Rezerva
mládež
GRANT Magistrát
Grant VUC
štartovné ligové súťaže vrátane prestupov a hosťovania
Vratka z registrácií
príspevok SSTZ na krajský výber
spolu

výdaj
500.00 €
400.00 €
100.00 €
200.00 €
0.00 €
300.00 €
50.00 €
300.00 €
300.00 €
100.00 €
150.00 €

príjem

200.00 €

150.00 €
200.00 €
1 000.00 €
14 000.00 €

17 600.00 €

1 000.00 €
2 250.00 €
6 261.00 €
1 000.00 €
3 000.00 €
13 861.00 €

poznamka

40x5

Príloha 3 - rozpis súťaží BSTZ pre ročník 2017/20187
Krajský stolnotenisový zväz Bratislava – BSTZ – Černockého 6, Bratislava

Rozpis
majstrovských súťaží riadených VV BSTZ pre súťažný ročník 2017/2018
Všetky pravidlá súťaží riadených BSTZ, ktoré nie sú upravené týmto rozpisom sa riadia
súborom predpisov SSTZ.
1

Riadenie súťaží

2

Predpis

3

Vekové kategórie

4

Súťaže

5

Usporiadateľ

6

Rozhodcovia

7

Miesto

8

Loptičky

Vypísané súťaže riadi VV BSTZ prostredníctvom svojej športovo technickej komisie /
ŠTK /. Prihlášky do súťaží je potrebné zaslať najneskôr do 30.6.2017
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, ustanovení súťažného poriadku SSTZ a tohto
rozpisu majstrovských súťaží
dorast
nar. 2000 a mladší
staršie žiactvo
nar. 2003 a mladší
mladšie žiactvo
nar. 2005 a mladší
najmladšie žiactvo
nar. 2007 a mladší
dospelí
dospelí:
2. liga muži
12 družstiev
3. liga muži
12 družstiev
4. liga muži
12 družstiev
5. liga muži
12 družstiev
6. liga muži
13 družstiev
7. liga muži
13 družstiev
8. liga muži
14 družstiev
mládež:
Mládežnícke súťaže budú vypísané po obdržaní prihlášok. Vo všetkých vekových
kategóriách sa budú hrať mládežnícke stretnutia takým systémom, ako sa hrajú
MSR v jednotlivých vekových kategóriách. Vekové kategórie - DOR, Sž, Mž. V
kategórii DOR po dohode s TT krajom. Všetky mládežnícke MK budú organizované
turnajovým spôsobom.
Povinnosť usporiadateľa jednotlivých stretnutí má oddiel / klub /, ktorý bude
uvedený vo vyžrebovaní príslušnej súťaži na prvom mieste. Usporiadateľ (domáce
družstvo) má okrem povinností podľa súťažného poriadku SSTZ aj povinnosť
poskytnúť na požiadanie ktoréhokoľvek družstva technické prostriedky na kontrolu
správneho nastavenia sieťky, vrátane záťažovej mierky.
Každý klub štartujúci v súťažiach BSTZ je povinný disponovať rozhodcom minimálne
C – licencie pre každé prihlásené družstvo, ktorí nemusia byť členom klubu / oddielu,
.... / , ale sú ochotní rozhodovať ich stretnutia. Mená rozhodcov, ktorí budú
rozhodovať domáce stretnutia, uvedie klub, oddiel v prihláške do súťaže.
Stretnutia dospelých sa hrajú v miestnostiach usporiadateľa zverejnených pred
začiatkom súťaží. Hracie dni pondelok – piatok, začiatok 17,30 až 18,30 hod.
Mládežnícke stretnutia budú upresnené po vyžrebovaní a určení usporiadateľov
jednotlivých turnajov
Trojhviezdičkové schválené ITTF – plastové. Loptičky zabezpečí vždy domáce

družstvo. Celé stretnutie sa musí odohrať s jedným typom loptičiek. Na požiadanie
hostí kedykoľvek pred stretnutím je domáce družstvo povinné oznámiť súperovi
presnú značku a typ trojhviezdičkovej loptičky s ktorou sa stretnutie odohrá.
4-členné družstvá, hrá sa 18 zápasov. Zápas sa hrá na tri víťazné sety. „ WO „ sa
počíta do úspešnosti „ + „ aj „ – „ .
10 Hrací systém

Zostava družstva
11 a
Striedanie

12 Postupy a zostupy

Nahlasovanie
13 výsledkov a
zasielanie zápisov

Bodovanie :

3 – za výhru
2 – za remízu
1 – za prehru
0 – za kontumáciu
Domáci oddiel má „A,B,C,D“ hosťujúci oddiel má „X,Y,Z,U“
Do zostavy družstva možno zapísať pred stretnutím alebo počas stretnutia v rámci
striedania len takého hráča zo súpisky družstva, ktorý je prítomný v hracej
miestnosti. Striedať možno v zmysle súťažného poriadku SSTZ jedného hráča po
odohratí štvorhier a prvého kola dvojhier. Pre ligové súťaže BSTZ sa pravidlo o
striedaní nad rámec súťažného poriadku SSTZ ďalej upravuje nasledovne:
Po dosiahnutí desiateho bodu môžu striedať ďalší hráči zo súpisky tak, aby celkový
počet striedajúcich v stretnutí nepresiahol 1 + 3 / okrem štvorhier/, t.j. 1 hráč do
desiateho bodu, po dosiahnutí desiateho bodu sa môžu vystriedať traja hráči, ak sa
pred tým už striedalo, alebo štyria, ak sa nestriedalo pred 10 bodom. Hráč, ktorý
striedal, nemôže byť ďalej striedaný, ani hráč, ktorý bol vystriedaný už nemôže
neskôr striedať. Striedať možno po prvom kole dvojhier kedykoľvek, striedanie
v príslušnom kole nemusí byť ohlásené pred začiatkom kola, musí byť ohlásené pred
začiatkom príslušného zápasu. Za striedanie sa nepovažuje ak v prvom kole dvojhier
nastúpia iní hráči ako vo štvorhrách. Všetky zápasy stretnutia, v ktorých sa porušia
akýmkoľvek spôsobom pravidlá o striedaní budú kontumované v prospech súpera.
Postupy:
2. liga víťaz do baráže o postup do prvej ligy
3. liga umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 2. ligy
4. liga umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 3. ligy
5. liga umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 4. ligy
6. liga umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 5. ligy
7. liga umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 6. ligy
8. liga umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 7. ligy
Zostupy:
Po zohľadnení prípadného zostupu družstiev BA kraja z celoslovenských súťaží (extra
a prvá liga) a po zohľadnení počtu štartujúcich družstiev v jednotlivých ligách z
každej ligy zostúpi toľko družstiev, aby bol počet družstiev s právom štartu v
jednotlivých ligách 12.
Následne sa pri rozpise súťaže na nasledovný ročník 2018/2019 počet družstiev v
posledných troch ligách aj s ohľadom na počet prihlásených družstiev do poslednej
ligy upraví tak, aby sa počet družstiev v jednotlivých ligách pohyboval od 10 do 14,
pričom sa bude preferovať počet 12. V prípade, že z titulu postupu víťaza II. ligy BSTZ
do I. ligy je potrebné doplniť súťaž (i. ligu) o jedno družstvo, postupuje sa rovnako
ako keby išlo o doplnenie súťaže podľa článku 17 - doplnenie súťaží.
Vedúci družstva, alebo ním poverená osoba je povinná do 2 hodín po ukončení
stretnutia zaslať na určenú e-mailovú adresu fotokópiu zápisu zo stretnutia na ktorej
sú všetky potrebné náležitosti vrátane podpisov vedúcich družstiev a rozhodcu
stretnutia. Týmto sa považuje výsledok za nahlásený a zápis za zaslaný. Elektronická
forma zaslaného zápisu musí byť PDF, alebo ľubovoľný bitmapový súbor (jpg, tif,
bmp a pod.). Zaslanie formou MMS je neprípustné. Zaslanie zápisu v elektronickej

forme nezbavuje družstvo povinnosti odovzdať originály zápisov predsedovi ŠTK do
ukončenia sezóny. V prípade že ŠTK si originál zápisu vyžiada skôr, domáce družstvo
je povinné zaslať zápis bezodkladne, najneskôr najbližší pracovný deň po doručení
výzvy.
Ak nie je možné zaslať fotokópiu zápisu do 2 hodín po stretnutí, musí domáce
družstvo zaslať najbližší pracovný deň buď originál zápisu poštou, alebo fotokópiu emailom. V takom prípade však musí do 2 hodín po stretnutí zaslať jeho výsledok buď
na určenú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo formou SMS. E-mailová správa
musí obsahovať názov ligy, družstvá a výsledok. Tvar SMS je: x. liga družstvo A :
družstvo B, Body A:body B.
Pre ročník 2017/2018 sa pokusne otvorí možnosť pre 2. a 3. ligu vkladať výsledky
zápasov do systému pinec priamo určeným zástupcom klubu.
Adresy a telefónne čísla na zasielanie výsledkov v zmysle rozpisu súťaže sú:
2. a 3. liga - rehak11@gmail.com , tel.: 0905/702357
4.-8.liga - cibula@bzst.sk , tel.: 0904/689585
Družstvo, ktoré bude dobrovoľne zadávať výsledky do systému pinec.info má
povinnosť:
výsledok musí zadať najneskôr do 24.00 dňa, kedy sa stretnutie odohralo a do 24
hodín musí zaslať kópiu zápisu (stačí prefotenú, mailom). V takomto prípade nemusí
zasielať SMS. V zápise na internete musí vyplniť všetky položky, t.j. lopty v setoch,
úspešnosti vrátane 4-hier. Ak nedodrží predpísaný čas, bude sankcionované
pokutou 10 EUR, ak bude zápis na internete neúplný, pokuta 5 EUR.

14 Súpisky

15 Predpísané doklady

16 Čakacia doba

Súpisky sa tvoria v zmysle súťažného poriadku SSTZ s nasledovnými upresneniami:
Pre tvorbu súpisiek sa použije schválený koncosezónny rebríček BSTZ. V súťažiach
dospelých môžu hrať za mužov aj ženy, ktoré budú na súpiske umiestnené tak, ako
to zodpovedá ich rebríčkovému postaveniu v BSTZ rebríčku. Na súpiske dospelých
môže byť ľubovoľný počet žien a takisto na stretnutie môže nastúpiť ľubovoľný
počet žien. Ak klub - oddiel chce na súpisku zaradiť hráča/hráčku, ktorý/á nie je
vedený/á v rebríčku BSTZ, ale je v rebríčku SSTZ alebo v inom krajskom rebríčku, je
povinný požiadať klasifikačnú komisiu vopred o zaradenie takéhoto hráča/čky. Ak je
žena v SR rebríčku žien do 50. miesta a zároveň je v základe extraligy žien, nemôže
byť na súpiske III. alebo nižšej BSTZ ligy. Toto neplatí pre mládež do 18 rokov.
Vedúci družstva predkladá pred stretnutím predpísané doklady (súpiska družstva,
registračné preukazy) podľa čl. 4.3.7.7. súťažného poriadku SSTZ.
Súpiska sa považuje za predloženú aj v elektronickej forme (súpiska na internete),
teda nie je nutné mať na stretnutí tlačenú formu. Hráči nastupujúci v stretnutí
musia predložiť registračný preukaz originál alebo fotokópiu overenú pre ročník
2017/2018 ŠTK BSTZ. Nepostačuje elektronická databáza hráčov. Nepredloženie
súpisky (tlačená alebo elektronická verzia) má za následok kontumačnú prehru
družstva, ktoré súpisku nepredložilo. Nepredloženie registračného preukazu má za
následok, že hráč, ktorého registračný preukaz nebol predložený nemôže v stretnutí
hrať.
Čakacia doba je 20 minút. Ak sa na stretnutie do konca čakacej doby nedostaví
domáce družstvo, prehrá kontumačne. Ak sa do konca čakacej doby nedostaví
hosťujúce družstvo, domáci čakajú do uplynutia jednej hodiny od stanoveného
začiatku stretnutia. Následne platia nasledovné zásady: ak sa hostia nedostavili z

17 Doplnenie súťaží

18

Predohratie a
odloženie stretnutí

vlastnej viny, stretnutie sa nehrá a hostia prehrali kontumačne. Ak sa hostia dostavia
do jednej hodiny od stanoveného začiatku stretnutia a meškajú viac ako 20 minút
nie z vlastnej viny, stretnutie sa odohrá v prípade, že do zápisu čestne prehlásia, že
meškajú nie z vlastnej viny a v prípade, že to umožňuje prenájom hracej miestnosti.
V prípade, že prenájom miestnosti neumožní odohrať stretnutie, stretnutie sa
nezačne a o odohratí stretnutia rozhodne ŠTK. Aj v prípade, že stretnutie sa odohrá,
o opodstatnenosti meškania z nevlastnej viny rozhodne následne ŠTK. Ak sa
hosťujúce družstvo nedostaví ani do jednej hodiny od stanoveného začiatku
stretnutia, prehrá kontumačne. V prípade, že sa hosťujúce alebo domáce družstvo
nedostavilo na stretnutie ani po uplynutí čakacej doby resp. v prípade hosťujúceho
družstva do jednej hodiny, a to zásahom vyššej moci a upovedomí o tom ŠTK do
troch dní, o výsledku stretnutia resp. jeho opakovaní rozhodne ŠTK.
Ak sa do vypísanej súťaže neprihlási družstvo s právom štartu, súťaž sa doplní
nasledovne: najprv sa doplní súťaž vypadávajúcimi družstvami okrem posledného a
to v poradí, ako skončili v koncosezónnej tabuľke. Ak doplnenie nestačí, doplní sa
ďalšími družstvami v poradí za postupujúcimi z nižšej súťažnej triedy. Pre súťaže
BSTZ neplatia články 4.3.3.2.7. a 4.3.3.2.8. súťažného poriadku SSTZ
Odložiť stretnutie na neskorší termín nie je dovolené s výnimkou prípadov zásahu
vyššej moci v tak krátkom čase od plánovaného termínu stretnutia, že nie je možné
zabezpečiť predohratie. O oprávnenosti odložiť stretnutie rozhodne ŠTK.
Predohratie je možné len na základe dohody obidvoch družstiev minimálne 48 hodín
pre termínom stretnutia o čom musí byť upovedomený predseda ŠTK obidvomi
družstvami. Ak k dohode nedôjde a jedno z družstiev má závažný a oprávnený dôvod
požadovať o predohratie, o termíne predohrávky rozhodne ŠTK a takto stanovený
termín je pre obidve družstvá záväzný. Termín predohrávky zverejní ŠTK
bezodkladne na internete.
Nezaslanie výsledku stretnutia do 2 hodín po ukončení stretnutia
V zmysle článku 13
5,00 €
Nenastúpenie na stretnutie, kontumácia

30,00 €

Neodohratie stretnutia a vypísanie zápisu s výsledkom (ako keby sa hralo) a jeho
zaslanie na BSTZ ( okrem vypísania s uvedením nenastúpenia súpera) :
50,00 €
19 Pokuty a poplatky
V tomto prípade platí pokuta pre obidve družstvá a zároveň sa udeľuje
podmienečné vylúčenie oboch družstiev zo súťaže. V prípade opakovania
priestupku, vylúčenie príslušného družstva zo všetkých súťaží riadených BSTZ.
Podanie protestu, odvolania

20,00 €

Napísanie do zostavy hráča, ktorý nie je prítomný v hale

30,00 €

ŠTK má právo tento rozpis upraviť po vypísaní súťaže len v prípade ak sa zmenia
niektoré predpisy alebo smernice SSTZ

A.Cibula
V Bratislave

Schválil VV BSTZ 28.6.2017

predseda ŠTK a riadiaci súťaží BSTZ

