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: 9.8.2016
Miesto: Zasadačka SSTZ, Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača
Prítomní podľa prezenčnej listiny nasledovne: Alexy Pavol, Cibula Alexander, Feund Jaroslav, Hamran
Anton st., Polakovič Milan
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Stretnutie s klubmi pracujúcimi s mládežou
3. Ustanovenie komisie mládeže
4. Informácia z rokovania s VV KSTZ Trnava
5. Úprava rozpisu ligových súťaží s ohľadom na počet družstiev prihlásených do 8. ligy
6. Stanovenie systému súťaží družstiev mládeže
7. Schválenie plánu turnajov BATT Open mládeže a dospelých
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1
Zasadnutie otvoril predseda BSTZ a privítal zástupcov klubov, pracujúcich s mládežou. Z pozvaných 13
klubov sa zúčastnilo 10 zástupcov podľa prezenčnej listiny, ktorej kópia je v prílohe.
K bodu 2
V rámci stretnutia s klubmi boli prediskutované základné princípy podpory mládeže, spôsob práce s
mládežou v kraji a systém súťaže družstiev mládeže pre ročník 2016/2017. Z konštruktívnej diskusie
vyplynuli nasledovné závery:
a/
kluby majú záujem o rovnaký systém finančnej podpory pre mládež ako doposiaľ. Okrem toho sa
diskutovali aj nové možnosti tak získavania financií (granty) ako aj práce s mládežou v kraji formou
spoločných sústredení, výberu talentov a pod. Konkrétna výška finančných prostriedkov sa upresní
keď bude známy celkový rozpočet BSTZ na ročník 2016/2017, ktorý VV predloží koncom augusta začiatkom septembra
b/
kluby jednomyseľne prejavili záujem, aby sa MK družstiev v jednotlivých kategóriách uskutočnili
turnajovým spôsobom. Na žiadosť niektorých klubov sa dohodlo, že ešte do konca týždňa je možné
podať dodatočnú prihlášky do súťaže družstiev mládeže. Takisto sa prihlásia potenciálni organizátori
týchto turnajov. Následne KM v spolupráci so zástupcom ŠTK pripraví rozpis súťaží družstiev
c/
Na základe dohody zúčastnených boli navrhnutí členovia pre komisiu mládeže, ktorých následne VV
BSTZ schválil. Predseda informoval členov komisie o svojich predstavách, ako by mala komisia

pracovať. V jej kompetencii bude pripravovať koncepčné návrhy programu výchovy mládeže v kraji a
stým súvisiace konkrétne opatrenia.
Ďalej rokoval VV BSTZ samostatne bez prítomnosti zástupcov klubov pracujúcich s mládežou.
K bodu 3
Na základe návrhu zo stretnutia klubov pracujúcich s mládežou VV schválil nasledovné zloženie
komisie mládeže:

Komisia mládeže
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

klub
ŠKST Karlova Ves
STK Devínska Nová Ves
SPST Záhorská Bystrica
MSK Malacky
STK ZŠ Na bielenisku Pezinok
PST Stupava
STO Veľký Biel
STK Blatné
STO Spoje
STO Svätý Jur
ŠKST Feromax

zástupca - MENO
Grežo Martin
Určí dodatočne
Juríková Zuzana
Freund Jaroslav
Alexy Pavol
Erdélsky Juraj
Novák Milan
Horváth Vojtech
Čajkovič Andrej
Vidová Andrea
Kalužný Branislav

funkcia
člen
člen
člen
Predseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

komisiu je možné dopĺňať o ďalších členov, avšak prijal sa princíp že za každý klub môže byť v komisii
len jeden zástupca.
K bodu 4
Predseda informoval prítomných členov VV o výsledkoch rokovania so zástupcami VV KSTZ Trnava.
Výsledky rokovania sú stručne zhrnuté v zápisnici z rokovania, ktorá je zverejnená na stránke BSTZ.
K bodu 5
Po krátkej diskusii k tomuto bodu VV BSTZ vzhľadom na počet prihlásených družstiev do 8. ligy
upravil rozpis súťaže pre ročník 2016/2017 tak, ako to je uvedené v prílohe zápisnice. VV schválil
rozpis v uvedenom znení.
K bodu 6
VV BSTZ schválil navrhnutý systém súťaže družstiev mládeže pre ročník 2016/2017 turnajovým
spôsobom. Uložil klubom aby dodatočné prihlášky zaslali do konca týždňa, t.j. do 12.8.2016. Uložil
predsedovi komisie mládeže, aby po zverejnení úplného celoslovenského kalendára pre ročník
2016/2017 doplnil po dohode v KM termíny konania jednotlivých majstrovstiev. Riadenie súťaže
dohodne s určeným členom ŠTK pre riadenie mládežníckych súťaží - M. Rehák.
K bodu 7
VV BSTZ schválil rozpis súťaží BATT OPEN mládeže a dospelých tak, ako sú uvedené v prílohe

Predseda VV BSTZ poďakoval prítomným za konštruktívny prístup a zasadnutie ukončil.

V Bratislave, 10.8.2016

Zapísal: Pavol Alexy, predseda BSTZ

Nasledujú prílohy:
- fotokópia prezenčnej listiny zo stretnutia VV so zástupcami klubov pracujúcich s mládežou
- fotokópia prezenčnej listiny
- rozpis ligových súťaží pre ročník 2016/2016
- Propozície BATT Open mužov
- Propozície BATT Open mládeže

Krajský stolnotenisový zväz Bratislava – BSTZ – Černockého 6, Bratislava

Rozpis
majstrovských súťaží riadených VV BSTZ pre súťažný ročník 2016/2017
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 31.7.2016
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, ustanovení súťažného poriadku SSTZ
a tohto rozpisu majstrovských súťaží
dorast
nar. 1999 a mladší
staršie žiactvo
nar. 2002 a mladší
mladšie žiactvo
nar. 2004 a mladší
najmladšie žiactvo
nar. 2006 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 - podľa počtu prihlásených
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.
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 rozhodnutí o systéme súťaží
(dlhodobo alebo turnajovo) a po prípadnej dohode s TT krajom
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

13 Nahlasovanie

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 okrem poslednej ligy.
Následne sa pri rozpise súťaže na nasledovný ročník 2017/2018 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

výsledkov a
zasielanie zápisov

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 e-mailom. 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.
Určené číslo na zaslanie SMS je : 0904 689 585
e-mailová adresa pre zaslanie fotokópie zápisu je jednotná pre všetky ligy :
cibula@bzst.sk

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. Je
možné predložiť aj fotokópie uvedených dokladov overené ŠTK BSTZ.
Nepredloženie súpisky 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 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

17 Doplnenie súťaží

18

Predohratie a
odloženie stretnutí

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 9.8.2016

predseda ŠTK a riadiaci súťaží BSTZ

POHÁR MUŽOV BATT OPEN
Bratislavský a Trnavský krajský stolnotenisový zväz od ročníka 2016/2017 otvára pre mužov
(zúčastniť sa môžu aj ženy) oboch krajov dlhodobú súťaž jednotlivcov. Súťaž pozostáva z cyklu
turnajov, ktoré budú bodované podľa pravidiel pre bodovanie krajských turnajov mládeže. Na
základe výsledkov jednotlivých turnajov sa bude zostavovať priebežný rebríček. Po poslednom
turnaji sa zostaví koncosezónny rebríček. Prví traja hráči koncosezónneho rebríčka budú
finančne odmenení. Rozpis súťaže je uvedený ďalej.

VV KSTZ TT a VV BSTZ sa obracajú na kluby BA a TT kraja, ktoré by sa chceli
zapojiť do organizácie týchto turnajov, aby sa prihlásili :
- najneskôr do 20.8.2016 pre turnaje organizované do 31.12.2016
- najneskôr do 10.9.2016 pre turnaje organizované po 31.12.2016
Prihlášky zaslať na nasledovné adresy:
kluby z TT kraja na adresu : vit.dobis7@gmail.com
kluby z BA kraja na adresu: pavol.alexy@stuba.sk
Do prihlášky je potrebné uviesť:
Názov klubu - organizátora, vrátane adresy hracej miestnosti
Počet stolov
Dátum, kedy chcete turnaj organizovať

V prípade veľkého počtu záujemcov budú ako organizátori vybrané prednostne kluby, ktoré
zabezpečia turnaje v termínoch určených v rozpise súťaže a s vyšším počtom stolov.
Do uvedeného súboru turnajov je možné zaradiť už tradičné turnaje, organizované klubmi
pravidelne. Jedinou podmienkou je dodržanie herného systému a podmienok rozpisu súťaže.
Po uzávierke prihlášok a rozpisu súťaže už nebude možno žiadny turnaj dodatočne zaradiť.
Pre súťaž bude zriadená www stránka s priebežnými informáciami o postavení hráčov v
rebríčku, o výške balíka na odmeny a iné informácie. Adresa www stránky bude zverejnená po
rozpísaní súťaže.

BRATISLAVSKÝ A TRNAVSKÝ KRAJSKÝ

S TO LNO TENI S O V Ý ZV Ä Z

Rozpis súťaže

POHÁR MUŽOV BATT OPEN
pre súťažný ročník 2016-2017
(I. ročník)
Súťaž je otvorená aj pre hráčov mimo BA a TT kraja, bez obmedzenia výkonnosti

I.

Všeobecné ustanovenia

1.

Usporiadateľ

2.

3.

Miesto a termíny
konania

Prihlášky

VV KSTZ a VV BSTZ (Bratislava – Trnava)
+ poverené odd./kluby
Organizátor predpokladá cyklus cca 6 turnajov za sezónu. Prvé
tri turnaje sú stanovené na nasledovné dátumy:

3.9.2016 - Memorál F. Sidóa, Pata
17.11.2016 - Spoje/Ivánka
26.12.2016 - Štefanský Turnaj Pezinok
Ďalšie tri termíny budú stanovené po doplnení druhej polovice
SR kalendára. Pokiaľ bude záujem usporiadať viacej turnajov zo
strany klubov, počet turnajov môže byť aj viacej ako 6. O
konečnom počte a termínoch rozhodnú spoločne VV KSTZ BA a
TT pred začiatkom sezóny.
Najneskôr deň pred začiatkom turnaja do 18,00 hod e-mailom
na nasledovne adresy:
Prihláška musí obsahovať všetky náležitosti ako je uvedené
v prílohe 1. Zoznam účastníkov je organizátor povinný zaslať
najneskôr do 19.00 deň pred turnajom na adresu
pavol.alexy@stuba.sk vo formáte excel. Zoznam musí
obsahovať nasledovné údaje:
Reg.
číslo.

4.

Žrebovanie

5.

Náklady

6.

Informácie

Priezvisko
meno

Rok
nar.

klub

SR
rebríček

Pred začiatkom turnaja
Pretekári/ky štartujú na vlastné náklady, resp. na náklady
svojich oddielov/klubov
Pavol Alexy, Svätoplukova 17, 902 01 Pezinok
- tel. 0903 461 734, e-mail: pavol.alexy@stuba.sk
Vít D o b i š, Závalie 6, 920 01Hlohovec
- tel. 0907-663 809

II.

Technické ustanovenia

7.

Predpis

8.

Súťaže

9.

Systém súťaží

10.

Loptičky

11.

Právo štartu

12.

Vklady

13.

Podmienka účasti

14.

Časový rozpis

15.

Námietky

16.

Rozhodcovia

17.

Ceny

18.

Bodovanie

19.

Nahlasovanie
výsledkov

Hrá sa podľa SP SSTZ, pravidiel stolného tenisu a týchto
propozícií.
Dvojhra mužov
Dvojstupňový, 1. Kolo skupinový, druhé kolo vylučovací systém
Všetky zápasy sa hrajú na tri sety z piatich. O tretie miesto sa
nehrá. Presné pravidlá sú uvedené v prílohe 2. Súťaž útechy
podľa rozhodnutia usporiadateľa, do bodovania turnaja sa
nepočíta
Plastové, ***, schválené ITTF, na celý turnaj jednej značky a
farby
Registrovaní hráči s platným registračným preukazom, muži aj
ženy, bez obmedzenia regionálnej príslušnosti. Štart
neregistrovaných hráčov je zakázaný.
Min. 5 EUR/ pretekár, max 10 EUR/pretekár, podľa rozhodnutia
usporiadateľa
Platný registračný preukaz, prihláška v zmysle bodu 3, zaplatený
vklad
7,30 – 8,30 – prezentácia
8,30 – 9,00 – žrebovanie
9,00 – zahájenie turnaja
Hráči, ktorí nebudú do 8,30 prezentovaní alebo neupovedomia
do 8,30 usporiadateľa o meškaní, budú z turnaja vylúčení bez
možnosti spätného zaradenia
Podávajú sa v zmysle SP SSTZ
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť HR minimálne s licenciou B.
Pri stoloch budú rozhodovať účastníci turnaja, ktorých určí HR
Ceny na jednotlivých turnajoch určí usporiadateľ. Prví traja
celkového poradia po ukončení ročníka budú finančne
odmenení v zmysle prílohy 3.
V zmysle prílohy 4
Výsledky v predpísanom formáte zašle organizátor po ukončení
turnaja najneskôr na nasledujúci deň na adresu:
pavol.alexy@stuba.sk . Výsledky musia byť vo formáte excel
Poradie

Priezvisko
Rok
klub
body
meno
nar.
v nasledovnej štruktúre:
Ak sa pre riadenie turnaja použije program
Turnaj_RBTM_SR_V4_2016_17.xlsx, potom sa zaslaním úplne
vyplneného programu považujú výsledky za riadne nahlásené.

20.

Stoly a počet
účastníkov

21.

Propozície

Minimálny počat stolov - 4. Minimálna hrúbka dosky 18 mm.
Farba modrá alebo zelená. Outdoorové stoly nie sú povolené.
Pri menšom počte stolov v herni ako 7 je organizátor povinný v
propozíciách obmedziť počet účastníkov nasledovne:
6 stolov - max. 100 účastníkov
5 stolov - max. 80 účastníkov
4 stoly - max. 60 účastníkov
Ak sa prihlási viacej ako max. počet účastníkov, výber
účastníkov sa urobí podľa rebríčka
Každý organizátor je povinný vydať minimálne 10 dní pred
turnajom propozície, ktoré nesmú byť v rozpore s týmto
predpisom. Vzor propozícií je v prílohe 5.

Turnaje nie sú poistené, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si
vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.
Stanislav Sládkovič, v.r.

Vít D o b i š, v. r.

predseda VV KSTZ TT

sekretár a ŠTK KSTZ TT

Pavol Alexy, v.r.
predseda VV BSTZ
Bratislava

Alexander Cibula, v.r.
predseda ŠTK BSTZ
Bratislava

Príloha 1
Vzor prihlášky na turnaj BATT dospelí

Záväzne prihlasujem na turnaj :
Kategória:
Miesto konania:
Dátum:
Telefonický kontakt na
vedúceho výpravy:

por.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

registračné
Priezvisko
číslo hráča

rok
klub
narodenia

Meno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Elektronickú formu prihlášky je možné stiahnuť z adresy : www.stkpk.sk v sekcii BA a BATT podujatia
(http://www.stkpk.sk/index.asp?static=krajskaLiga)

Registračné číslo hráčov je uvedené v databáze hráčov na stránke www.sstz.sk

Príloha 2
Pravidlá pre riadenie turnajov BATT Open o pohár BATT regiónu dospelých:
1. Žrebovanie
Na turnaj sa použije systém žrebovania s nasadzovaním a triedením podľa klubovej príslušnosti.
Triedi sa len prvý stupeň (skupiny), druhý stupeň sa netriedi. Pravidlá pre nasadenie, triedenie
a dožrebovanie podľa súťažného poriadku SSTZ, čl. 4.1.6. a nasl. Nasadenie na prvé tri turnaje sa
urobí podľa nasadzovacieho rebríčka, ktorý sa vytvorí nasledovne:
Ak je hráč v SR rebríčku mužov, priradí sa mu rebríčkové postavenie SR rebríčka
Ak hráč nie je v SR rebríčku mužov a je v niektorom z krajských rebríčkov, priradí sa mu rebríčkové
postavenie z krajského rebríčka ku ktorému sa pripočíta hodnota 400. To platí aj pre ženy, ak sú
v krajskom rebríčku. Ak ženy nie sú v krajskom rebríčku, budú zaradené do turnaja ako nenasadené.
V prípade rovnosti rebríčkové postavenia dvoch alebo viacerých hráčov o nasadení rozhodne žreb.
Do skupín sa nasadzuje podľa všetkých košov. Početnosť skupín môže byť 3 až 5. Poradie zápasov
v skupinách je nasledovné:
3-členné skupiny:
I.
kolo 1-3
II.
kolo 1-2
III.
kolo 2-3
4-členné skupiny:
IV.
kolo 1-3, 4-2
V.
kolo 1-2, 3-4
VI.
kolo 1-4, 2-3
5-členné skupiny
I.
kolo 5-3, 4-2
II.
kolo 1-3, 5-4
III.
kolo 1-2, 3-4
IV.
kolo 1-4, 2-5
V.
kolo 1-5, 2-3

V prípade, že nie je možné rozmiestniť všetkých hráčov jedného klubu do rôznych skupín, hráči toho
istého klubu v jednej skupine musia odohrať svoj vzájomný zápas prvý.
2. Riadenie turnaja
HR riadi turnaj operatívne, bez časového plánu. Pri stoloch musia byť počítadlá a rozhodcovské
stolíky. Jednotlivé zápasy rozhodujú hráči určení hlavným rozhodnom. V záujme plynulosti turnaja sa
odporúča vyžrebovať druhý stupeň počas zápasov v skupinách. Z každej skupiny postupujú prví dvaja
do druhého stupňa bez ohľadu na početnosť skupiny. V druhom stupni platia nasledovné pravidlá:
-

Jednotka a dvojka zo skupiny musia byť vyžrebované do opačných polovíc hracieho plánu
Ak sú v hracom pláne voľné žreby, tie sa musia rozmiestniť v zmysle pravidiel uvedených
v pomôckach (dostupné na stránke www.sstz.sk)
Voľné žreby musia mať prednostne víťazi skupín. Len ak majú všetci víťazi skupín voľný žreb,
môže mať voľný žreb aj dvojka zo skupiny
Jednotky zo skupín nesmú hrať medzi sebou v prvom kole hracieho plánu

3. Útecha
Súťaž útechy nie je povinná, ale ak usporiadateľ zváži a dohodne sa s HR, môže ju vyhlásiť, avšak
z pohľadu vyhodnotenia turnaja a bodovania do regionálneho rebríčka sa súťaž útechy neberie do
úvahy.

Príloha 3
Ceny a odmeny
Ceny a odmeny víťazom jednotlivých turnajov si určí organizátor. Na základe výsledkov jednotlivých
turnajov sa zostaví rebríček regiónu podľa pravidiel v prílohe 4. Po ukončení celého cyklu turnajov
budú prví traja odmenení tak, že si prevezmú finančné ceny a to podľa nasledovného kľúča:
Organizátor je povinný vybrať od všetkých účastníkov štartovné v výške stanovenej v bode 12. Sumu
vo výške počtu účastníkov (za každého hráča jedno euro) je organizátor povinný zaslať resp. vložiť na
účet: IBAN SK25 1100 0000 0026 1540 0966
Z akumulovaných finančných prostriedkov zo všetkých turnajov sa vyplatia odmeny nasledovne:
50% z celkovej sumy získa celkový víťaz (umiestnený na prvom mieste rebríčka po poslednom turnaji)
30% z celkovej sumy získa druhý (umiestnený na druhom mieste rebríčka po poslednom turnaji)
20% z celkovej sumy získa tretí (umiestnený na treťom mieste rebríčka po poslednom turnaji)
Tieto ceny sa odovzdajú pri vyhodnotení posledného turnaja. Organizátori garantujú minimálnu
sumu na odmeny prvým trom 300 EUR aj v prípade nižšieho počtu účastníkov.
Príklad:
Ak sa na každom turnaji zúčastní 50 hráčov a bude 6 turnajov, na odmeny bude rezervovaných
300EUR.
Víťaz dostane 150 EUR
Druhý dostane 90 EUR
Tretí dostane 60 EUR

Príloha 4
Bodovanie a tvorba rebríčka

Hráči získavajú body podľa umiestnenia v jednotlivých turnajoch podľa nasledovnej tabuľky:
poradie
1
2
3-4
5-8
9-16
17-32
33-64
65-

body
200
160
130
98.5
65.5
40
27.5
20

Ako výsledná bodová hodnota do rebríčka sa započíta priemer z troch najlepších výsledkov hráča. Do
rebríčka sa zaradí hráč, ktorý má aspoň jeden výsledok, pričom ak má menej ako tri výsledky, tak
chýbajúce výsledky sa doplnia nasledovne:
Ako druhý výsledok sa započíta polovica hodnoty prvého výsledku
Ako tretia hodnota sa započíta polovica hodnoty druhého výsledku.
Pozn.: Prvý a druhý výsledok sa týmto rozumie vyšší (prvý) a nižší (druhý) výsledok.

Príloha 5 - vzorové propozície

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PROPOZÍCIE TURNAJA BATT OPEN DOSPELÝCH
ROČNÍK 2016/2017
Muži (za mužov môžu hrať aj ženy)
Kategória
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Dátum konania
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Usporiadateľ
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Adresa hracej miestnosti
Riaditeľ turnaja
Počet stolov
Maximálny počet účastníkov
Hlavný rozhodca
Zástupca hlavného rozhodcu
Organizačný pracovník (meno,
telefonický kontakt)
e-mail pre doručenie prihlášky
Prihlášky doručiť do
(dátum, hodina)
Žrebovanie
WWW stránka turnaja na ktorej
budú zverejnené výsledky
Vklad
Stravovanie

18.

Predpis

19.

Súťaže

20.

Podmienky štartu

21.
22.
23.

Rozhodcovia
Prezentácia
Loptičky *** (značka, farba)

24.

Ceny

25.
26.

Sťažnosti, protesty
Nasadzovanie
Všeobecné ustanovenia:

Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže (min. 4)
Doplní organizátor podľa počtu stolov
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Doplní sa deň pred konaním turnaja, do 18,00
Pred začiatkom turnaja v hracej miestnosti
www.stkpk.sk (presná adresa :
http://www.stkpk.sk/index.asp?static=krajskaLiga)
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu
pre usporiadanie BATT OPEN dospelých a týchto propozícií
Dvojhra
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom.
V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie
registračným preukazom.
K stolom určí HR
V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže
Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže + ceny pre celkového víťaza
súťaže podľa rozpisu súťaže
V zmysle súťažného poriadku
Podľa SR rebríčka a podľa rozpisu súťaže.

Prihlášky musia byť doručené výhradne elektronicky e-mailom na adresu uvedenú v bode 11.
Prihlášky budú spätne potvrdzované. Protest na základe nepotvrdenej prihlášky nebude
prejednávaný. Prihlásenie hráča po stanovenom čase v zmysle bodu 12 nie je možné.
Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez
možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné
telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi.
Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny
uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.
Riaditeľ turnaja: Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže, v.r.
Hlavný rozhodca Doplní organizátor podľa rozpisu súťaže

BRATISLAVSKÝ A TRNAVSKÝ KRAJSKÝ

S TO LNO TENI S O V Ý ZV Ä Z
11.8.2016

Propozície
Bodovacích turnajov mládeže (BTM) RSTZ Bratislava - Trnava
pre súťažný ročník 2016-2017
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Usporiadateľ : VV KSTZ (Bratislava – Trnava) + poverené odd./kluby
2. Miesto a termíny konania:
I. BTM:

Najmladšie a staršie žiactvo
Mladšie žiactvo a dorast

-

15.09.2016 – Moravský sv. Ján
23.10. 2016 - Veľké Úľany

II. BTM: Najmladšie a staršie žiactvo
Mladšie žiactvo a dorast

-

13.11.2016 – Pezinok
11.12.2016 – Spoje/Ivánka

III. BTM: Najmladšie a staršie žiactvo
Mladšie žiactvo a dorast

-

....... .2017 – Malacky
...... .2017 – V. Úľany

Mreg:

-

....... .2017 – BSTZ
...... .2017 – Moravský sv. Ján

Najmladšie a staršie žiactvo
Mladšie žiactvo a dorast

3. Prihlášky :

najneskôr deň pred začiatkom BTM do 18,00 hod. , e-mailom na
nasledovné adresy:
pre turnaj v Mor. Sv. Jáne : info@skjanan.sk
pre turnaj na Spojoch: stospoje@stospoje.sk
pre turnaj v Malackách: jaro.freund@gmail.com
pre turnaj v Veľkých Úľanoch: sadrian@pobox.sk
pre turnaj v Pezinku: pavol.alexy@stuba.sk

Prihlášky musia obsahovať všetky náležitosti ako prihlášky na SPM. Vzor prihlášky je možné
stiahnuť zo stránky www.sstz.sk.
4. Žrebovanie :

pred začiatkom turnaja

5. Náklady :

pretekári/ky štartujú na vlastné náklady, resp. na náklady svojich
oddielov/klubov

6. Informácie :

Jaroslav Freund, tel.: 0907 561 516, e-mail: jaro.freund@gmail.com
Vít Dobiš, tel. 0907 663 809, e-mail: vit.dobis7@gmail.com

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
7. Predpis :
8. Súťaže :
9. Systém súťaží :

Hrá sa podľa SP, pravidiel stolného tenisu a týchto propozícií
dvojhry v každej kategórii
1. kolo – skupinový systém,
2. kolo – vylučovací systém
Jednotlivé zápasy sa hrajú na 3 vyhrané sety z 5-ich.

10. Loptičky :

3 *** plastové loptičky dodá usporiadateľ

11. Právo štartu :

najmladšie žiactvo - ročník 2006 a mladší
mladšie žiactvo
- ročník 2004 a mladší
staršie žiactvo
- ročník 2002 a mladší
dorast
- ročník 1999 a mladší
Vekovo mladší môžu na BTM štartovať vo vyššej vekovej kategórii bez obmedzenia.
V jednom dni môže hráč/ka štartovať len v jednej kategórii. R-BTM sa môžu zúčastniť len
hráči/ky bratislavského a trnavského regiónu.
12. Vklady :
13. Podmienka účasti:
14. Časový rozpis :

4 €/pretekár
platný registračný preukaz
7,30 – 8,30 prezentácia
8,30 - 9,00 žrebovanie
9,00 - otvorenie a začiatok súťaží
Hráči, ktorí nebudú do 8,30 prezentovaní, alebo neupovedomia
organizátora o meškaní, budú zo súťaže vyradení a nebude možné ich
opätovne
zaradiť.

15. Námietky :

podávajú sa v zmysle Súboru predpisov

16. Rozhodcovia :

rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca. Pri každom
stole musí byť rozhodcovský stolík s počítadlom

17. Ceny :

pretekári umiestnení na prvých troch miestach dostanú medailu,
diplom a víťaz aj športový pohár

18. Bodovanie :

Bodovanie turnaja sa vykoná v zmysle pravidiel pre hodnotenie
krajských, resp. regionálnych turnajov do SR rebríčkov pre sezónu
2016/2017. Pre zostavenie regionálneho rebríčka získavajú súťažiaci
BA/TT regiónu body vo svojej vekovej kategórii a tiež vo vekovej
kategórii o jednu vyššie, t.j. napr. do rebríčkov najmladšieho žiactva sa
započítajú výsledky dosiahnuté v turnajoch najmladšieho a mladšieho
žiactva atď. Za umiestnenie o kategóriu vyššie sa získaná bodová
hodnota násobí koeficientom 1,5. Do rebríčka sa hráčovi počíta
hodnota, ktorá sa získa tak, že súčet najlepších troch výsledkov ( v

prípade dorastu najlepších dvoch výsledkov) sa podelí číslom 3 ( v
prípade dorastu číslom 2).
Hráči, ktorí sa umiestnia v danej kategórii na konečnom prvom mieste po odohratí všetkých
turnajov získajú pohár BA/TT regiónu, ktorí bude odovzdaný pri otvorení Majstrovstiev
regiónu. V prípade rovnosti bodov viacerých hráčov na prvom mieste sa o víťazovi rozhodne
nasledovné (v poradí tak ako je uvedené):
- vyššia hodnota najlepšieho výsledku za sezónu
- vyššia hodnota súčtu dvoch najlepších výsledkov za sezónu
- vyššia hodnota súčtu troch najlepších výsledkov za sezónu
- vyššia hodnota súčtu štyroch najlepších výsledkov za sezónu atď.
19. Nahlasovanie výsledkov:
Usporiadateľ je povinný čím skôr, najneskôr do 24 hodín po turnaji poslať: prezenčné
listiny, kompletné výsledky (skupiny aj „pavúkov“) v elektronickej forme excel na e-mailovú
adresu: pavol.alexy@stuba.sk. Výsledky vo formáte excel musia mať nasledovnú štruktúru:
Umiestnenie

Priezvisko meno

Rok nar.

Klub

V prípade že HR použije na riadenie turnaja program:
Turnaj_RBTM_SR_V4_2016_17.xlsx
(súbor možno stiahnuť zo stránky www.stkpk.sk )
Stačí po ukončení turnaja poslať tento celý excel. súbor.
Hracie miestnosti regionálnych BTM a kontaktné osoby :

Miesto
Pata
Moravský sv. Ján
Veľké Úľany
MSK Malacky
Spoje Bratislava
STK Pezinok

Adresa hracej miestnosti
ZŠ Pata
ZŠ Sekule 119
SŠ Veľké Úľany
Sasinkova 73, Malacky
Biskupická 21, Bratislava
ZŠ Na bielenisku Pezinok

Pavol Alexy, v.r.
predseda VV BSTZ Bratislava
Stanislav Sládkovič, v.r.
predseda VV KSTZ Trnava

Kontaktná osoba
Ľubomír Ševčovič
Ondrej Kmoško
Adrián Somogyi
Jaromír Truksa
Andrej Čajkovič
Pavol Alexy

Jaroslav Freund, v.r.
predseda KM BSTZ Bratislava
Emil Stehlík, v. r.
predseda KM KSTZ Trnava

Telefón
0903 146 089
0905 710 400
0911 622 006
0903 403 102
0944 200 612
0903 461 734

