
BRATISLAVSKÝ A TRNAVSKÝ KRAJSKÝ  S T O L N O T E N I S O V Ý  Z V Ä Z                                             
                          13.9.2011 
 

Propozície 

OPEN Bodovacích turnajov mládeže (BTM) RSTZ Bratislava - Trnava 

pre súťažný ročník  2011-2012 
 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
1. Usporiadateľ :   VV KSTZ  (Bratislava  – Trnava)  + poverené odd./kluby 

 
2. Miesto a termíny konania: 

 
1. BTM:  Mladšie a dorast    -       9.10.2011 STK Pezinok 
                
               Najmladšie a staršie  žiactvo -        13.11.2011 MSK Malacky 
                 
2. BTM:  Mladšie  žiactvo a dorast   -  20.11.2011 Moravský Sv. Ján 
 

   Najmladšie a staršie  žiactvo - 18.12.2011 Sokol Skalica 
 

3. BTM:  Najmladšie a staršie  žiactvo -  15.1.2012  STK Pata 
    

   Mladšie  žiactvo a dorast      - 19.2.2012 STK Pezinok 
 
 
    

3. Prihlášky :       najneskôr deň pred začiatkom BTM do 18,00 hod. , e-mailom na 
nasledovné adresy: 

 
  Usporiadateľ: STK Pezinok  e-mail: pavol.alexy@stuba.sk  
  Usporiadateľ: MSK Malacky e-mail: michivl@stonline.sk  
  Usporiadateľ: Sokol Skalica e-mail: mkubanyi@ehas.sk  
  Usporiadateľ: STK Pata  e-mail: lubomir.sevcovic@gmail.com  
  Usporiadateľ: Mor.sv.Ján - Sekule e-mail: info@skjanan.sk  

 

Prihlášky musia obsahovať všetky náležitosti ako prihlášky na SPM. Vzor prihlášky 
možno stiahnuť zo stránky www.sstz.sk, alebo www.stkpk.sk  
 
 
4. Ţrebovanie :      Pred začiatkom turnaja 
 
5. Náklady :         Pretekári/ky  štartujú  na  vlastné náklady, resp. na náklady svojich 

oddielov/klubov 
 

6. Informácie :       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 
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II. TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 
7. Predpis :         Hrá sa podľa SP, pravidiel  stolného  tenisu a týchto propozícií. 

 
8. Súťaţe :          dvojhra v každej kategórii. 

 
9. Systém súťaţí :  1. kolo – skupinový systém,  

2. kolo –  vylučovací systém  
                                   Jednotlivé zápasy sa hrajú na 3 vyhrané sety z 5-ich.  

O tretie miesto sa nehrá. 
 
10. Loptičky :              *** loptičky jednej značky dodá usporiadateľ 
 
11. Právo štartu :    najmladšie žiactvo    - ročník 2001 a mladší 
                       mladšie žiactvo   - ročník 1999 a mladší 
                       staršie žiactvo   - ročník 1997 a mladší 
   dorast   - ročník 1994 a mladší 

 
Vekovo mladší môžu na BTM štartovať vo vyššej vekovej kategórii bez 
obmedzenia.  
 
TURNAJE SÚ OPEN - Turnajov sa môžu zúčastniť aj pretekári z iných 
krajov, prípadne zo zahraničia. 

 
12. Vklady :           4 €/pretekár/kategória 
 
13. Podmienka účasti: platný registračný preukaz, v kategórii najmladšie žiactvo postačuje 

aj rodný list alebo preukaz poistenca.     
 

14. 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 súťaţí 
vyradení a nebude moţné ich opätovne zaradiť 

 
 
15. Námietky :        podávajú sa v zmysle Súboru predpisov. 
 
16. Rozhodcovia :     rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca. 
 
17. Ceny:  Pretekári umiestnení na prvých troch miestach dostanú medailu, 

diplom a víťazi aj pohár. 
 

18. Bodovanie :      Pre zostavenie regionálneho rebríčka získavajú súťažiaci BA/TT regiónu 
body vo svojej vekovej kategórii a tiež vo vekovej kategórii o jednu 
vyššie tak, t.j. napr. do rebríčkov najmladšieho žiactva sa započítajú 
výsledky dosiahnuté v turnajoch najmladšieho a mladšieho žiactva atď. 
Za umiestnenie v príslušnej vekovej kategórii sa udeľujú body 
nasledovne: 



 

Umiestnenie počet bodov za 
umiestnenie vo 
svojej vekovej 
kategórii 

počet bodov za 
umiestnenie 
o kategóriu vyššie 

1. miesto 100 150 

2. miesto 80 120 

3. miesto 60 90 

4. miesto 50 75 

5.-8. miesto 40 60 

9.-16. miesto 20 30 

17.-32. miesto 10 15 

33. miesto a viac 5 8 

 
 Hráči, ktorí sa umiestnia v danej kategórii na konečnom prvom mieste po odohratí všetkých 
turnajov získajú pohár BA/TT regiónu, ktorý bude odovzdaný pri zahájení majstrovstiev 
regiónu. V prípade rovnosti bodov viacerých hráčov na prvom mieste sa o víťazovi rozhodne 
nasledovne: 
 
Víťazom sa stane ten hráč, ktorý má najvyšší súčet jeho najlepších štyroch výsledkov. 
V prípade rovnosti sa berie do úvahy súčet najlepších troch, v prípadne rovnosti najlepších 
dvoch. V prípade rovnosti najlepších dvoch výsledkov rozhodne najlepší výsledok. Ak ani 
v tomto prípade nie je rozhodnuté, o postupujúcom rozhodne lepšie umiestnenie v aktuálnom 
SR rebríčku, ak sa ani takto nerozhodne, o víťazovi rozhodne ich posledný vzájomný zápas 
v rámci turnajov BA/TT open sezóny 2011/2012. 
 
19. Nahlasovanie výsledkov:       
 

Usporiadateľ je povinný do 3-och dní (v stredu) po turnaji poslať 
v elektronickej forme: prezenčné listiny, kompletné výsledky (skupiny aj „pavúkov“) 
a konečné poradie predsedovi Komisie mládeže KSTZ Bratislava Pavlovi Alexymu 
na jeho e-mailovu adresu pavol.alexy@stuba.sk.  
 
 
Hracie miestnosti regionálnych BTM a kontaktné osoby : 
 

Miesto Adresa hracej miestnosti Kontaktná osoba Telefón  

Skalica Telocvičňa III. ZŠ, Strážnická ul Kubányi Marián 0907/368 111 

Pata Telocvičňa ZŠ, Školská 240,Pata Ševčovič Ľubomír 0903/146 089 

Mor.sv.Ján-Sekule Telocvičňa ZŠ, Sekule Kmoško Ondrej 0905/710 400 

Pezinok Telocvičňa ZŠ, Na bielenisku 2 Pavol Alexy 0903/461734 

Malacky Stolnotenisová hala, Sasinkova 3 Marian Michalovič 0911/424827 

 
Turnaje nie sú poistené, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si 
vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov. 
 
 
 
Mgr. Štefan P e k o, v.r.                                      Vít  D o b i š, v. r.  
predseda VV RSTZ                              sekretár a ŠTK  
 
 
Dr. Ján V a n i a k, v.r.    Pavol  A l e x y, v.r. 
predseda VV BSTZ     predseda komisie mládeţe BSTZ  
Bratislava      Bratislava 
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GPS súradnice hracích miestností: 
 
Pezinok:    N 48.2952016     E 17.2641133 
Skalica:    N 48.84859    E 17.23322 
Ivánka:   N 48.185685  E 17.255332 
Mor. Sv. Ján (Sekule):  N 48.595162  E 17.003301 

Malacky:    N 48.438597  E 17.019217 
Pata:     N 48.277688  E 17.824813 

 
 
 
 
 
 


