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Súťažný poriadok Pezinskej školskej ligy v stolnom tenise 
 
Pezinská školská liga v stolnom tenise vznikla na základe iniciatívy občianskeho združenia Stolnotenisový klub ZŠ Na 

bielenisku Pezinok a vedenia Základnej školy Na bielenisku, ako snaha o zlepšenie podmienok pre športovanie detí a 

mládeže v Pezinku a blízkom okolí. Vznik súťaže pritom vychádza zo súčasného stavu stolného tenisu v Pezinku a 

Bratislavskom kraji. Cieľom organizácie Pezinskej školskej ligy v stolnom tenise je zapojenie čo najväčšieho počtu 

detí do športových mimoškolských aktivít v záujme vytvorenia nových možností zmysluplného trávenia voľného času 

detí a vyhľadávanie talentov v regióne. 

 

1. Riadenie súťaže 

Pezinská školská liga v stolnom tenise (ďalej len "súťaž") je zastrešovaná BSTZ a je riadená Stolnotenisovým klubom 

ZŠ Na bielenisku Pezinok prostredníctvom povereného kvalifikovaného rozhodcu s licenciou. Riadiaci súťaže je počas 

súťažného ročníka povinný priebežne vyhodnocovať súťaž, t.j. aktualizovať tabuľky súťaže družstiev a vyhodnocovať 

rebríčky poriadia jednotlivcov v zmysle schváleného súťažného poriadku. Riadiaci súťaže rieši spory a protesty. Pokiaľ 

sa vyskytne spor počas stretnutia a účastníci stretnutia v čase stretnutia kontaktujú riadiaceho súťaže, tento má právo 

rozhodnúť o spore a jeho rozhodnutie musia obaja súperi akceptovať. Takéto rozhodnutie je konečné.  

 

2. Účastníci súťaže 

Zúčastniť sa súťaže majú právo žiaci všetkých základných a stredných škôl, vrátane špeciálnych škôl. V prvom ročníku 

sa môžu súťaže zúčastniť len žiaci škôl pôsobiacich na území mesta Pezinok. V nasledovných ročníkoch sa môžu do 

súťaže zapojiť aj školy z Pezinského mikroregiónu (obce Vinosady, Limbach, Viničné a Slovenský Grob), prípadne 

školy celého okresu Pezinok. Právo účasti škôl z ďalších obcí musí schváliť riadiaci súťaží vždy na základe písomnej 

žiadosti školy, ktorá sa chce do súťaže prihlásiť.  

 

3. Súťažné kategórie 

Súťaž sa organizuje v štyroch kategóriách a to nasledovne : 

najmladšie žiactvo ( žiaci základných škôl, ktorí v prvom roku súťažného ročníka dovŕšili 11 rokov a mladší) 

mladší žiaci ( žiaci základných škôl, ktorí v prvom roku súťažného ročníka dovŕšili 12 rokov a mladší) 

mladšie žiačky (žiačky základných škôl, ktoré v prvom roku súťažného ročníka dovŕšili 12 rokov a mladšie) 

starší žiaci ( žiaci základných a stredných škôl, ktorí v prvom roku súťažného ročníka dovŕšili 15 rokov a mladší) 

staršie žiačky (žiačky základných a stredných škôl, ktoré v prvom roku súťažného ročníka dovŕšili 15 rokov a mladší) 

dorastenci (študenti stredných škôl, starší ako 15 rokov) 

dorastenky (študentky stredných škôl, staršie ako 15 rokov) 

Najmladšie žiactvo sa v jednotlivcoch delí na deti do 8 a deti do 10 rokov. 

 

Súťaž prebieha družstiev formou stretnutí družstiev v rámci jednotlivých kategórií, jednokolovo. Súťaž jednotlivcov 

priebieha formou 4 turnajov.  

 

4. Súťažný ročník 

Súťažný ročník začína v septembri a končí v marci. Presný dátum začiatku a ukončenia súťaže stanoví riadiaci súťaže 

na základe počtu prihlásených družstiev a rozpisu jednotlivých stretnutí a turnajov.  

 

5. Súťažné družstvo 

Súťažné družstvo je tvorené minimálne 4 žiakmi resp. žiačkami v danej kategórii v zmysle článku 3. Maximálny počet 

členov družstva nie je ohraničený, avšak za družstvo smú hrať len tí žiaci školy, ktorí sú uvedení na súpiske družstva, 

ktorú zástupca školy odovzdá organizačnému výboru v termíne, ktorý organizačný výbor pre daný súťažný ročník určí. 

Počas súťažného ročníka je možné na súpisku dopísať ďalších členov družstva. Je tak možné urobiť aj tesne pred 

začatím zápasu, avšak v zápise zo stretnutia musí byť pri novom členovi družstva zaznamenaný dátum narodenia. 

Jeden žiak môže byť napísaný len na súpiske jedného družstva v danej kategórii, pričom mladší žiaci môžu súťažiť v 

družstve starších žiakov, ale starší žiaci nesmú súťažiť v družstve mladších žiakov. Nie je prípustné "hosťovanie", t.j. 

aby žiak súťažil za družstvo inej školy, než ktorú navštevuje. Výnimka v hosťovaní je prípustná len v tom prípade, ak 

škola, ktorú žiak navštevuje neprihlásila žiadne družstvo do súťaže. Toto platí aj pre školy mimo okresu Pezinok. Počet 

družstiev v danej kategórii pre jednu školu nie je obmedzený. Pokiaľ škola postaví v danej kategórií viacero družstiev, 

označia sa písmenami veľkej abecedy (A,B,C ....). Je možné vytvoriť zmiešané družstvo chlapcov a dievčat, ale len v 

prípade ak daná škola v danej kategórii nemá dosť dievčat na to, aby postavila vlastné družstvo dievčat. 
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6. Pravidlá súťaže družstiev 

Súťaž družstiev v rámci každej kategórie prebieha jednokolovo, alebo dvojkolovo (určí riadiaci súťaže pri rozlosovaní, 

pričom zohľadní počet prihlásených družstiev), systémom každý s každým, t.j. najprv sa odohrajú stretnutia prvého 

kola podľa platného rozlosovania na športovisku školy označenej ako domáce družstvo a následne sa odohrajú odvetné 

stretnutia druhého kola na športovisku súpera. Na stretnutie nastúpi 4-členné družstvo a hrá sa podľa hracieho systému, 

ktorý je uvedený ako príloha 1. Stretnutie je ukončené po odohratí všetkých 18 zápasov. Počas stretnutia je možné 

striedanie hráčov tak, ako to je uvedené v bode striedanie hráčov. Za víťazstvo získava víťazné družstvo 3 body, za 

remízu získavajú obe družstva dva body a za prehru získava družstvo jeden bod. Pri kontumačnej prehre získava 

družstvo, ktoré kontumačne vyhralo 3 body a družstvo, ktoré kontumačne prehralo nezískava žiaden bod. Poradie 

družstiev sa určí na základe počtu získaných bodov po ukončení súťažného ročníka. V prípade rovnosti bodov sa 

prihliada postupne na nasledovné kritériá: 

- pomer bodov vo vzájomných stretnutiach 

- pomer vyhratých a prehratých zápasov jednotlivcov v rámci celého súťažného ročníka 

- rozdiel vyhratých a prehratých zápasov jednotlivcov v rámci celého súťažného ročníka 

- pomer vyhratých a prehratých zápasov jednotlivcov v rámci oboch vzájomných zápasov 

- rozdiel vyhratých a prehratých zápasov jednotlivcov v rámci oboch vzájomných zápasov 

 

Ak sa ani podľa týchto kritérií nerozhodne, poradie určí žreb, ktorý sa vykoná za účasti vedúcich oboch družstiev a 

riadiaceho súťaže a o výsledku ktorého sa na mieste a bezodkladne vykoná zápis.  

 

7. Zápis o stretnutí a hlásenie výsledkov 

Domáce družstvo je povinné viesť trojmo zápis o stretnutí na tlačive, ktoré je uvedené ako príloha 2. Pred začiatkom 

zápasu sú vedúci oboch družstiev povinný nahlásiť zostavu na úvodné štvorhry a dvojhry I. kola. Zostavy do ďalších 

kôl stretnutia sú povinný nahlásiť vedúci družstva vždy kompletne pred zahájením daného kola. Po ukončení stretnutia 

vyplnený zápis podpíšu vedúci oboch družstiev. Originál zápisu je vedúci domáceho družstva povinný doručiť 

riadiacemu súťaže do troch dní. Po jednej kópii si ponechajú vedúci oboch družstiev.  

 

 

8. Minimálny počet hráčov, kontumácia a odloženie stretnutia 

Na stretnutie musia nastúpiť aspoň 3 hráči z každého družstva. Družstvo, ktoré nastúpi na zápas v počte menej ako 3, 

prehráva kontumačne 10:0, o čom sa vykoná záznam v zápise o stretnutí. V prípade, že niektoré z družstiev nastúpi v 

počte 3 hráčov, tie zápasy, ktoré by mal hrať chýbajúci hráč vyhráva družstvo v plnom počte kontumačne. Družstvo je 

povinné nastúpiť na stretnutie najneskôr do 15 minút od stanovené času začiatku stretnutia. Ak sa tak nestane, prehráva 

stretnutie kontumačne 10:0, o čom je povinný vedúci družstva, ktoré nastúpilo bezodkladne upovedomiť riadiaceho 

súťaže. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nemôže niektoré družstvo nastúpiť na stretnutie (choroba, neprítomnosť 

hráčov, prázdniny a pod.), dohodnú si vedúci družstiev náhradný termín stretnutia, ktorý nahlásia riadiacemu súťaže a 

ktorý nebude kolidovať s iným riadne naplánovaných stretnutím zúčastnených družstiev. Odloženie stretnutia musí byť 

vzájomne dohodnuté a nahlásené riadiacemu súťaže vopred a to najneskôr 24 hodín pred riadnym termínom stretnutia. 

Ak je dostatočne vopred známe, že stretnutie sa nemôže uskutočniť v riadnom termíne, môžu si vedúci družstiev 

dohodnúť aj "predohratie" stretnutia, o čom takisto bezodkladne informujú riadiaceho súťaže.  

 

 

9. Pravidlá súťaže jednotlivcov 

 

Body do súťaže jednotlivcov sa získavajú na základe umiestnenia v bodovacích turnajoch hracieho ročníka– spravidla 

úvodný, Veľkonočný a Vianočný turnaj. 

Rebríček jednotlivcov sa zostavuje vždy po každom turnaji. Rebríček zostavuje riadiaci súťaže a zverejňuje ho na 

internete. Na konci sezóny sa v každej kategórii vyhodnotí poradie jednotlivcov. Prvých šestnásť hráčov z konečného 

poradia rebríčka sa stretne v turnaji TOP 16 a tým sa určí konečný víťaz a poradie na prvých 16 miestach súťažného 

ročníka. Spôsob bodovania jednotlivcov je zhodné s bodovaním tak, ako to určujú pravidlá tvorby rebríčkov mládeže 

SSTZ, pričom turnaj TOP 16 má koeficient turnaja 2, ostatné turnaje majú koeficient 1. 

 

 

10. Finančné a materiálne zabezpečenie súťaže 

 

Školy, družstvá ani jednotlivci neplatia žiadne poplatky za štart v súťaži. Škola, ktorá prihlási družstvo do súťaže je 

povinná zabezpečiť hraciu miestnosť pre domáce zápasy, vybavenú minimálne dvoma stolmi. Pokiaľ jej to neumožňuje 

technické vybavenie, odohrajú jej družstvá oba zápasy na pôde súperov. Každá škola vyhradí pre domáce zápasy hrací 

čas v trvaní minimálne 3 hodiny. Loptičky na zápasy zabezpečí občianske združenie STK ZŠ Na bielenisku. Ceny pre 

víťazov zabezpečí zo sponzorských darov a príspevku mesta Pezinok takisto občianske združenie STK ZŠ Na 

bielenisku. Cestovné náhrady hradí každá škola svojim žiakom a trénerom.  
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11. Ukončenie a vyhodnotenie súťažného ročníka 

Súťažný ročník sa ukončí a vyhodnotí po odohratí turnajov TOP 16 vo všetkých kategóriách. Vyhodnotenie súťažného 

ročníka a odmenenie víťazov sa uskutoční na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže. Odmenené budú prvé tri 

družstvá a prví traja jednotlivci v každej kategórii. 

 

PRÍLOHA 1 

 

HERNÝ SYSTÉM 

 

Na začiatku stretnutia družstiev vedúci družstiev nahlásia zostavu pre dané stretnutie nasledovne : 

  

Prvá štvorhra domáci – dvojica hráčov D1 

Druhá štvorhra domáci – dvojica hráčov D2 

Prvá štvorhra hostia – dvojica hráčov H1 

Druhá štvorhra hostia – dvojica hráčov H2 

Štyria hráči pre prvé kolo dvojhier domáci – štvorica hráčov A,B,C,D 

Štyria hráči pre prvé kolo dvojhier hostia – štvorica hráčov X,Y,Z,U 

Hráči pre prvé kolo dvojhier môžu, ale nemusia byť tí istí ako vo štvorhrách, čo znamená, že to môžu byť aj úplne iní 

štyria hráči, ktorí sú na platnej súpiske družstva. 

Zahája sa súčasne obidve štvorhry, t.j. zápasy D1-H1 a D2-H2 

Následne sa odohrajú zápasy prvého kola. Pred prvým zápasom každého nasledujúceho kola môže vedúci družstva 

vystriedať najviac jedného hráča. Po zahájení prvého zápasu daného kola už v tomto kole nie je možné striedať. 

Nasadenie hráčov do nového kola dvojhier sú vedúci družstiev teda povinný nahlásiť kompletne pre celé kolo ešte pred 

začatím prvého zápasu. Poradie hráčov  v rámci herného systému musí byť v jednotlivých kolách zachované (t.j. 

A,B,C,D resp. X,Y,Z,U ), pričom striedajúci hráč preberá poradie od hráča, ktorého striedal. Hráč, ktorý bol 

vystriedaný v ktoromkoľvek kole dvojhier sa už nesmie ďalej do stretnutia zapojiť. Hráč, ktorý nastúpil do zápasu ako 

striedajúci v druhom alebo neskoršom kole už nesmie byť striedaný a musí dohrať stretnutie do konca. Za každý 

vyhratý zápas si družstvo pripíše jeden bod, za prehratý zápas si nepripíše žiaden bod. 

Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: 

zápas kolo hráči 

1 ÚVODNÁ ŠTVORHRA 1 D1-H1 

2 ÚVODNÁ ŠTVORHRA 2 D2-H2 

3  

 

1. KOLO DVOJHIER 

A-X 

4 B-Y 

5 C-Z 

6 D-U 

7  

2. KOLO DVOJHIER 

B-X 

8 C-Y 

9 D-Z 

10 A-U 

11  

3. KOLO DVOJHIER 

C-X 

12 D-Y 

13 A-Z 

14 B-U 

15  

 

4. KOLO DVOJHIER 

D-X 

16 A-Y 

17 B-Z 

18 C-U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


