
OBLASTNÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ RIMAVSKÁ SOBOTA  
PRE OKRESY RIMAVSKÁ SOBOTA, LUČENEC, VEĽKÝ KRTÍŠ, POLTÁR, REVÚCA 
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ROZPIS majstrovstiev ObSTZ Rimavská Sobota družstiev v stolnom tenise súťažné triedy:  

V. liga mužov „VÝCHOD“ V. liga mužov „ZÁPAD“ 

oblastná súťaž dorastencov  oblastná súťaž dorasteniek  

oblastná súťaž starších žiakov  oblastná súťaž starších žiačok  

oblastná súťaž mladších žiakov  oblastná súťaž mladších žiačok  

oblastná súťaž najmladších žiakov  oblastná súťaž najmladších žiačok  

 
 Výkonný výbor oblastného stolnotenisového zväzu v Rimavskej Sobote vypisuje súťaž družstiev v súťažnej triede V. 
liga mužov. Vzhľadom na to, že pod záštitou KSTZ BB sa vytvorila spoločná IV. liga v rámci všetkých ObSTZ BB-kraja  
začínajú súťaže na úrovni V. ligy. Z našej ObSTZ sa do súťaže spoločnej IV. ligy pod hlavičkou KSTZ BB zapojili: 

TJ Ipeľ Balog nad Ipľom – Malá Čalomija „A“ 
STK Magnezit Revúca „B“ 

STK Tomášovce „A“ 
FTC STK Fiľakovo „A“ 

Do súťaže V. ligy  sa môžu prihlásiť družstvá z okresov Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca a Veľký Krtíš, ktoré 
splňujú jednotlivé ustanovenia nižšie uvedených propozícií a ktoré sa včas prihlásia do súťaže. Aktív sa uskutoční 16. 
septembra 2016 t.j. v piatok so začiatkom 16:00 v zrkadlovej sieni Centra voľného času Mladosť Relax na ulici SNP 
v Rimavskej Sobote. 
 Na zasadnutie je možné už doniesť aj riadne vyplnené súpisky spolu s registračnými preukazmi. Doporučujeme 
predložiť na potvrdenie aj kópie registračných preukazov, ktoré je možné pred každým stretnutím predložiť hlavnému 
rozhodcovi pričom sa nemusia nosiť na zápasy originály registračných preukazov. 
Právo štartu v V. lige majú všetky družstvá, ktoré riadne ukončili súťažný ročník 2015/2016 a majú všetkých hráčov 
riadne zaregistrovaných v zmysle platných dokumentov SSTZ . Do V. ligy ako aj ostatných vypísaných súťaží sa môže 
prihlásiť ľubovolné družstvo so sídlom v oblasti (okresy: Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Veľký Krtíš).  

TJ Ipeľ Balog nad Ipľom „B“ 
STK Gemerské Dechtáre A  
Jednota Málinec A  
Magnezit Revúca-Tisovec „C“  
STK Tomášovce „B“ 
FTC STK Fiľakovo „B“  
ŠK Hrachovo A  
ŠKP Rimavská Sobota A  

ŠKST Veľký Krtíš A  
Iskra Hnúšťa A  
Mladosť Relax Rimavská Sobota C  
STK Lučenec-Kalinovo D  
STK Metabond Tornaľa A  
STO Victória Želovce A  
STK Lučenec-Kalinovo C 

VV ObSTZ v dorasteneckých a žiackych súťažiach navrhne model dlhodobej súťaže podľa počtu prihlásených družstiev, 
prípadne ponúkne možnosť štartovať v krajských súťažiach.  
 Vekové kategórie:  najmladšie žiactvo  nar. 1. 1. 2006 a mladší  

mladšie žiactvo  nar. 1. 1. 2004 a mladší  
staršie žiactvo  nar. 1. 1. 2002 a mladší  
dorast  nar. 1. 1. 1999 a mladší  
do 21 rokov  nar. 1. 1. 1996 až 31.12.1998  
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ROZPIS pre súťaž družstiev v stolnom tenise, súťažný ročník 2016/2017 
 
 A. Všeobecné ustanovenia:  
1. Riadenie súťaže: Vypísané súťaže riadi Výkonný výbor oblastného stolnotenisového zväzu v Rimavskej Sobote 
prostredníctvom svojej športovotechnickej komisie..  

2. Poriadateľ: Poriadateľom jednotlivých stretnutí budú oddiely, kluby, TJ a pod.(ďalej len oddiely), ktorých družstvá 
budú vo vyžrebovaní uvedené na prvom mieste.  

3. Miesto konania: hrá sa v hracích miestnostiach zúčastnených oddielov. Podmienkou je veľkosť miestnosti s 
možnosťou postavenia minimálne dvoch stolov a prehlásenie oddielu v prihláške do súťaže, že hracia miestnosť 
vyhovuje požiadavkám Súťažného poriadku stolného tenisu ako aj Pravidlám stolného tenisu čl. 3.2.3 Herné podmienky.  

4. Právo štartu: majú všetky družstvá, ktoré ukončili predchádzajúcu súťaž a ktoré sa riadne prihlásia do súťaže v 
súlade s týmito propozíciami. Povinnosť zaslať riadne vyplnenú prihlášku platí aj pre družstvá s právom štartu !!!  

5. Prihlášky, podmienky účasti: Oddiel svoje družstvo, alebo družstvá do súťaže prihlasuje písomne. Prihláška musí 
obsahovať meno a priezvisko zodpovedného vedúceho družstva s presnou adresou, ktorý bude zabezpečovať účasť na 
jednotlivých stretnutiach, bude v spojení s Výkonným výborom ObSTZ a zároveň je členom Rady. Práva a povinnosti 
vedúceho družstva sú presne vymedzené Súťažným poriadkom stolného tenisu. Riadne vyplnenú prihlášku je potrebné 
zaslať na adresu  

Stanislav Hartwig 
Rožňavská 38 

979 01  Rimavská Sobota 
do 30.8.2016. prípadne naskenovať a poslať e-mailom 
V súlade s platným registračným poriadkom musí byť každý pretekár registrovaný Slovenským stolnotenisovým zväzom, 
môže byť registrovaný len za jeden oddiel resp. klub a môže vlastniť len jeden registračný preukaz. Prehľad o platných 
registráciách je na stránke www.sstz.sk ,ale aj na stránke www.obstzrs.webnode.sk a je pravidelne aktualizovaný.  

6. Úhrada nákladov: družstvá štartujú na vlastné náklady.  

7. Vyžrebovanie: za účasti zástupcov oddielov na zasadnutí Rady 16. septembra 2016 

B. Technické ustanovenia. 

8. Predpis: Hrá sa podľa platných Pravidiel stolného tenisu v jednotlivých zápasoch na tri víťazné sety z piatich, podľa 
Súboru predpisov pre súťaže stolného tenisu a jeho pozmeňujúcich a doplňujúcich smerníc, pokynov a podľa ustanovení 
týchto propozícií.  

9. Systém súťaže: 
Súťažný ročník 2016/2017 prebehne ako dvojkolová súťaž, kde bude prípadne na základe počtu prihlásených V. liga 
rozdelená na skupinu „východ“ a „západ“. Súťaž sa dohrá systémom playoff a to tak, že družstvo na 1. mieste v skupine 
„VÝCHOD“ sa stretne dvojkolove s družstvom na 2. mieste v skupine „ZÁPAD“ a opačne družstvo na 1. mieste 
v skupine „ZÁPAD“ sa dvojkolove stretne s družstvom na 2. mieste v skupine „VÝCHOD“. Víťazi sa stretnú dvojkolove 
v súboji o 1. miesto o právo postupu do kvalifikačného turnaja o účasť v IV. lige KSTZ BB. Porazení sa stretnú 
dvojkolove v súboji o 3. miesto. V nasledujúcom súťažnom ročníku 2017/2018 družstvá, ktoré sa umiestnia na 1. až 4. 
(5.) mieste v obidvoch skupinách vytvoria jednotnú V. ligu a družstvá na zvyšných miestach budú hrať ako VI. liga. Počty 
družstiev, ktoré utvoria V.ligu závisia na počte družstiev do súťaže prihlásených a o tom sa rozhodne na aktíve pred 
súťažou. Tento systém by mal dosiahnuť zvýšenie  motivácie v V., ale aj v VI. lige. Súčasne je tento systém prehľadný 
a v súlade s pravidlami obsiahnutými v Súťažnom poriadku stolného tenisu. V súčasnosti totiž družstvá v skupine „B“ 
nemajú motiváciu bojovať o lepšie umiestnenie t.j. o postup do vyššej súťaže a družstvám z konca skupiny „A“ nehrozí 
vypadnutie do nižšej súťaže v tomto prípade do VI. ligy. Takto družstvo, ktoré sa umiestni v V. lige na prvom mieste 
postúpi do kvalifikačného turnaja o postup do IV. ligy KSTZ BB. Družstvo na poslednom mieste vypadáva do VI. ligy. 
Družstvo na prvom mieste v VI. lige postupuje priamo do V. ligy. Pre zvýšenie motivácie je tu aj možnosť, že družstvo, 
ktoré sa umiestni na druhom mieste v VI. lige môže odohrať baráž s predposledným družstvom V. ligy o postup resp. 
o zotrvanie v V lige. 

10. Súpisky: Každý oddiel musí mať súpisku potvrdenú ŠTK ObSTZ. Na súpiske musia byť uvedení všetci pretekári, 
ktorí sú oprávnení za družstvo štartovať. Pre zostavovanie súpisiek platí Súťažný poriadok stolného tenisu. Originály RP 
nie je potrebné zasielať. Každý hráč, ktorý štartuje v súťažiach ObSTZ musí mať platný RP ! Bez neho nemôže nastúpiť 

http://www.sstz.sk/
http://www.obstzrs.webnode.sk/
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na majstrovské stretnutia družstiev ani jednotlivcov od dospelých po najmladšie žiactvo. Za vystavenie a platnosť RP 
zodpovedá oddiel. 

11. Zloženie družstiev, poradie stretnutí:  
Stretnutia mužov v V. lige hrajú min. 4-členné družstvá. Stretnutia sa hrajú na plný počet t.j. 18 zápasov (pokiaľ aktív 
neodsúhlasí hrať stretnutia na 14 zápasov). Záväzné poradie zápasov je uvedené v Súťažnom poriadku a pred 
stretnutím sa nežrebuje o poradie A / X, ale domáce družstvo bude mať automaticky A. V súťaži môžu štartovať aj ženy 
a to v súlade so Súťažným poriadkom v súťažiach ObSTZ bez obmedzenia počtu.  
Zostavy štvorhier sú voľné a môžu v nich nastúpiť aj tí, čo nehrajú vo dvojhrách. Striedanie hráča v stretnutí družstiev sa 
môže realizovať najskôr po odohraní štvorhier a prvej série dvojhier. Striedanie je možné len jedenkrát počas stretnutia. 
Po vystriedaní musí nový hráč dohrať stretnutie na pozícii striedaného hráča.  

12. Predloženie zostáv družstiev, súpisiek s registračných preukazov:  
Desať minút pred stanoveným začiatkom si vedúci družstiev vzájomne skontrolujú súpisky a registračné preukazy. Ďalej 
si vzájomne predložia zostavy. Vedúci družstva môže predložiť aj fotokópiu registračných preukazov, pokiaľ je táto 
fotokópia potvrdená originálnym podpisom a pečiatkou ŠTK ObSTZ Rimavská Sobota.  

13. Čakacia lehota, predohratie a odklad stretnutia:  
Čakacia lehota na súperov sa stanovuje jednotne na 20 minút. Prípadné meškanie je povinný vedúci družstva zdôvodniť 
krátkym zápisom. Všetky stretnutia sa musia odohrať v termíne podľa vyžrebovania. Predohrať stretnutie v skoršom 
termíne je možné na základe vzájomnej dohody obidvoch súperov s tým, že vedúci domáceho družstva informuje 
predsedu ŠTK VV ObSTZ v Rimavskej Sobote. Súhlas ŠTK nie je potrebný. Stretnutie je možné na základe vzájomnej 
dohody odohrať aj po termíne vyžrebovania, ale musí sa odohrať do termínu nasledujúceho riadneho kola. Vedúci 
domáceho družstva musí informovať predsedu ŠTK a zmena musí byť zachytená aj v aplikácii „pinec“. 

14. Hodnotenie výsledkov, postupy, zostupy, rebríčky:  
Ak majú po odohranej súťaži dve, alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, o ich umiestnení rozhoduje väčší počet 
bodov zo vzájomných stretnutí. Ak je rovnaký, rozhoduje najskôr rozdiel a potom podiel zo súčtu bodov zo vzájomných 
stretnutí. Ak ani tieto kritéria neumožňujú určiť poradie, rozhoduje rozdiel, následne podiel bodov zo všetkých stretnutí. 
Ak je aj ten rovnaký, zohrajú družstvá kvalifikáciu (podľa Rozpisu príslušnej súťaže). 

15. Loptičky. Hrá sa s plastovými loptičkami bielej, alebo oranžovej farby farby a nelesklé, ktoré sú schválené 
Medzinárodnou stolnotenisovou federáciou, majú schvaľovací znak ITTF a tri hviezdičky. Je tu možnosť pokiaľ by bol 
oficiálnym dodávateľom plastových loptičiek Yasaka p. Igor Beleš (http://www.topspin.sk/icennik.htm) pre kluby V. ligy 
VK+LC+RS+PT+RA, všetkým klubom z našich okresov by vedel ponúknuť prijateľnú cenu bez ohľadu na odobraté 
množstvo, podrobnosti na aktíve dňa 16.9.2016. Družstvo  uvedené vo vyžrebovaní na prvom mieste je povinné 
zabezpečiť  k stretnutiu loptičky jednej značky v množstve min. 10 kusov. Pokiaľ domáci oddiel nevie z rôznych príčin 
zabezpečiť loptičky v kvalite s tromi hviezdičkami a súper doniesol loptičky v takejto kvalite, v množstve min. 10 ks, 
stretnutie sa odohrá s jeho loptičkami. Pri spore o druh loptičky rovnakej kvality (tri hviezdičky), ale rôznej značky má 
domáce družstvo právo voľby a pokiaľ sa súperi nedohodnú ináč, stretnutie sa musí odohrať s loptičkami, ktoré 
pripravilo domáce družstvo.  Pokiaľ sa  stretnutie nemôže dokončiť z titulu nedostatku loptičiek prehráva  kontumačne 
družstvo, ktoré nesplnilo túto povinnosť.  

16. Rakety: Hráč musí mať farebne rozlíšené poťahy na oboch stranách  bez ohľadu na druh poťahu. Povolené farby sú 
len červená a čierna. Poťah musí byť v zozname ITTF schválených pre nastávajúcu sezónu. Zoznam je k dispozícii na 
internetovej stránke  www.sstz.sk. Upozorňujeme hráčov, že na základe doplnenia pravidiel je od 1. septembra 2008 
zakázané používať na lepenie poťahov prchavé lepidlá. Každý hráč je zodpovedný za to, že na jeho rakete je poťah 
prilepený lepidlom, ktoré neobsahuje škodlivé prchavé rozpúšťadlá. 

17. Poriadkové pokuty: Za priestupky proti ustanoveniam SPST, Rozpisu stretnutí, Pravidiel  stolného tenisu a iných 
športovotechnických predpisov, môže VV ObSTZ  mimo športovo-technických dôsledkov stíhať oddiely aj peňažitými  
pokutami. 
a) za nezaslanie zápisu: 5,- EUR 
b) za predohratie stretnutia bez vedomia ŠTK VV ObSTZ: 5,- EUR 
c) za nastúpenie k stretnutiu bez predpísaných dokladov 5,- EUR 
d) za nedodržanie povinností poriadateľa: 5,- EUR 
e) za manipulácie so súpiskami, registračnými preukazmi: 10,- EUR 
f) ostatné priestupky: 3,- EUR 
 Pri opakovaní priestupku je možné podľa povahy, závažnosti  a okolností stanoviť pokutu až v dvojnásobnej výške. 

http://www.topspin.sk/icennik.htm
http://www.sstz.sk/
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18. Hracie dni, hlásenie výsledkov : 
Za hrací deň sa určuje piatok a začiatok stretnutia na 18:00 hod.  
ORIGINÁL  Zápisu o stretnutí je povinný poriadateľ stretnutia, vždy vedúci  domáceho družstva, odoslať prvý pracovný 
deň po odohraní stretnutia na adresu: 

Stanislav Hartwig, Rožňavská 38   979 01 Rimavská Sobota 

Prípadne naskenovať a vo formáte jpg. alebo pdf. poslať na e-mail: hartwig@zoznam.sk pričom v tomto prípade originál 
zápisu je povinné domáce družstvo archivovať až do skončenia súťažného ročníka pre prípad protestu. 
Ďalej je potrebné výsledok stretnutia nahlásiť telefonicky, alebo SMS správou na  tel. číslo: 0905 422 062 

Výsledky ako aj ostatné informácie ObSTZ budú prístupné na stránke www.obstzrs.webnode.sk 
a www.pinec.info  

 
19. Podmienky účasti : Zaslanie prihlášky do súťaže na adresu ObSTZ: spolu so súpiskou  družstva v dvoch 
vyhotoveniach, ktorá musí obsahovať meno a priezvisko, dátum narodenia hráča a zaplatenie súťažného vkladu, ktorý 
sa stanovuje jednotne na sumu 10,- EUR za každé družstvo v skupinách V. ligy, ktoré sa prihlási do súťažného ročníka 
2016/2017. Tento sa zaplatí v hotovosti sekretárovi VV ObSTZ. Z vybraných prostriedkov sa hradí vyhotovenie 
materiálov (Spravodaje, kopírovanie, diplomy, poštovné a pod.), 30,- 40,- EUR organizátorovi majstrovstiev ObSTZ 
jednotlivcov na čiastočne pokrytie nákladov. 

4/ Pozvánka na aktív zástupcov družstiev účastníkov V. ligy 
Týmto pozývame zástupcov jednotlivých družstiev na aktív, ktorý sa uskutoční 16. septembra 2016 t.j. v piatok so 
začiatkom 16:00 v zrkadlovej sieni Centra voľného času Mladosť Relax na ulici SNP v Rimavskej Sobote. 
 
1. Zahájenie – schválenie programu rokovania 
2. Správa o činnosti VV ObSTZ Rimavská Sobota – prednesie predseda VV Ing. Ladislav Slanec 
3. Informácia o priebehu a prijatých záveroch konferencie SSTZ – prednesie Stanislav Hartwig 
4. Zavedenie spoločnej IV. ligy pod hlavičkou KSTZ BB– prednesie Stanislav Hartwig 
5. Rôzne a diskusia 
6. Kontrola prihlášok – zaplatenie súťažných vkladov 
7. Kontrola a potvrdenie súpisiek s registračnými preukazmi 
8. Prejednanie návrhu koncepcie žiackych a dorasteneckých súťaží 
9. Vyžrebovanie súťaže V. ligy 
10. Rôzne a diskusia 
 
 
spracoval:    Stanislav Hartwig 

predseda ŠTK ObSTZ v Rim. Sobote 
 

 

                 Ján Forgon v.r.                                                                           Ing. Ladislav  Slanec v.r. 

                 sekretár VV ObSTZ                                                                            predseda VV ObSTZ 

mailto:hartwig@zoznam.sk
http://www.obstzrs.webnode.sk/
http://www.pinec.info/

