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Krajský stolnotenisový zväz Bratislava  
a 

Krajský stolnotenisový zväz Trnava 
vydávajú 

13.9.2011 

 
Ustanovenie a propozície pre otvorené majstrovstvá BA/TT regiónu  jednotlivcov mládeže  

v ročníku 2011/2012 

Dátum vydania: 13.9.2011 

1. Usporiadateľ: Jednotlivé kluby z poverenia VV BSTZ a VV KSTZ  Trnava nasledovne: 
 
Kategória Mž a Dor 
STK Pezinok, zodpovedný pracovník Pavol Alexy, tel.: 0903/461734 e-mail 
pavol.alexy@stuba.sk  
 
Kategógia: Nž a Sž 
 ŠK Jáňan Moravský Sv. Ján, zodpovedný pracovník Ondrej Kmoško, tel.: 
0905/710 400, e-mail info@skjanan.sk  
 

2. Dátum: 15.4.2012 pre Nž a Sž 
29.4.2012 pre Mž a Dor 
 

3. Miesto: Adresa hracej miestnosti pre kategórie: 
 
Mž a Dor ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok, N 48.2952016, E 17.2641133 
 
Nž a Sž ZŠ Sekule, N 48.595162, E 17.003301 
 

4. Právo štartu Majstrovstvá sú otvorené, t.j. môžu sa ich zúčastniť všetci  pretekári 
registrovaní v SR, ktorí spĺňajú hornú vekovú hranicu a predložia platný 
registračný preukaz SSTZ. Pre kategóriu Nž môže byť reg. preukaz nahradený 
kópiu rodného listu alebo preukazom zdravotného poistenia. Dolná veková 
hranica nie je obmedzená, t.j. pretekári mladších kategórií môžu štartovať 
v starších kategóriách. 
 

5. Prihlášky: Do 18.00 14.4.2012  pre kategóriu Nž a Sž, e-mailom na adresu:  
info@skjanan.sk 
Do 18.00 28.4.2012  pre kategóriu Mž a Dor, e-mailom na adresu:  
pavol.alexy@stuba.sk   
 
Prihlášky musia obsahovať všetky náležitosti ako prihlášky na SPM. Vzor 
prihlášky možno stiahnuť zo stránky www.sstz.sk, alebo www.stkpk.sk  
 

6. Súťaže: Dvojhra v každej kategórii. Súťaže dvojhier sa hrajú v 1. kole skupinovým 
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systémom, v 2. kole vyraďovacím systémom. Hrá sa na 3 víťazné sety z 5-ich. 
O tretie miesto sa nehrá. Usporiadateľ si vyhradzuje právo spresnenia 
herného systému v závislosti od počtu prihlásených hráčov. 
 

7. Štartovné: 4,0 EUR/pretekár. Za účastníkov BA kraja platí štartovné spoločne zástupca 
BA kraja, ak je organizátor z TT kraja. Ak je organizátor z BA kraja, štartovné 
za pretekárov BA kraja organizátor nevyberá, ale následne ho fakturuje BSTZ 
v zmysle pravidiel podpory mládeže BA kraja 
 

8. Žrebovanie: V deň turnaja po ukončení prezentácie 
 

9. Predpis: Hrá sa podľa platných Pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku stolného 
tenisu platného v sezóne 2011/2012  a tohto rozpisu, príp. ďalších pokynov 
BSTZ a KSTZ Trnava 
 

10. Rozhodcovia: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť hlavného rozhodcu minimálne licencie B. 
Rozhodcov k jednotlivým zápasom zápasom určí hlavný rozhodca z 
účastníkov Majstrovstiev 
 

11. Vekové limity: Najmladšie žiactvo – ročník narodenia 2001 a mladší 
Mladšie žiactvo – ročník narodenia 1999-2000 
Staršie žiactvo – ročník narodenia 1997-98 
Dorast – ročník narodenia 1994-96 
 

12. Časový rozpis: 7.30 – 8.15 prezentácia 
 8.15 – 9.00 žrebovanie 
 9.00 – otvorenie a začiatok súťaží 
 
Hráči, ktorí nebudú do 8.15 prezentovaní, alebo neupovedomia 
organizátora o meškaní, budú zo súťaží vyradení a nebude možné ich 
opätovne zaradiť 
 

13. Loptičky: Trojhviezdičkové loptičky, ktoré dodá usporiadateľ 
 

14. Námietky: Podávajú sa v zmysle "Súboru predpisov stolného tenisu" 
 

15. Titul: Víťazi  získajú titul: Majster BA/TT regiónu pre rok 2012. 
 Pretekári na 1.-3. mieste získavajú medailu a diplom. Víťazi   získajú aj pohár. 
Najlepší hráč BA kraja v každej kategórii získa poukážku na nákup športového 
tovaru v hodnote 30EUR. Najlepší hráč BA kraja sa určí podľa kľúča 
uvedeného v programe podpory mládeže BA SSTZ. 
 

16. Poistenie Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si 
vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov. 
 

 


