Súťažný poriadok – zmeny schválené VV SSTZ dňa 20.5.2019
4.3.3. POSTUPY A ZOSTUPY
4.3.3.2.8. Do súťaží riadených SSTZ a KSTZ, RSTZ a nižších STZ, nemôže postúpiť
družstvo zo súťaže, v ktorej bol povolený štart neregistrovaných hráčov s výnimkou družstva,
ktorého základ družstva tvorili registrovaní hráči v databáze SSTZ s registráciou platnou
minimálne od začiatku súťaže),
4.3.3.3. Pre postupy a zostupy musia byť dodržané tieto zásady: a) víťaz každej súťaže musí
mať právo štartu vo vyššej súťaži alebo aspoň právo štartu v kvalifikácii o postup do vyššej
súťaže (okrem družstiev, na ktoré sa vzťahuje čl. 4.3.2.1.). b) z každej súťaže musí priamo
zostupovať do najbližšej nižšej súťaže družstvo umiestnené na poslednom mieste (okrem tých
prípadov,v ktorých platí čl.4.3.2.4.).Toto platí za predpokladu, že všetky družstvá (predpísaný
počet) súťaž riadne dokončili okrem prípadov, v ktorých platí čl.4.3.2.4.). Podľa rozpisu
súťaže môže zostupovať aj viac družstiev, najviac však jedna tretina zo všetkých družstiev,
ktoré súťaž dohrali ako klasifikované. c) družstvu, ktoré bolo v priebehu súťaže vylúčené,
alebo sa v jej priebehu zo súťaže odhlásilo ešte keď odohralo len polovicu alebo menej
stretnutí, sa anulujú všetky dosiahnuté výsledky a bude disciplinárne potrestané. Takéto
družstvo je vždy klasifikované ako zostupujúce družstvo. Pre ďalší súťažný ročník môže byť
zaradené v závislosti od charakteru previnenia v ktorejkoľvek len do najnižšej súťaže. d)
družstvo klasifikované na poslednom mieste v súťaži nemá právo sa zúčastniť kvalifikácie o
postup do tej istej súťaže. Výnimka je možná iba vtedy, ak zostupujúce družstvo nemôže
súťažiť v najbližšej nižšej súťaži, pretože táto nie je vypísaná. Túto výnimku môže udeliť len
príslušný riadiaci zväz. e) V najnižšom stupni súťažnej triedy
4.3.7.7.5. SÚPISKA DRUŽSTVA
4.3.7.7.5.20. Ak oddiel - klub získa hráča, s inou ako slovenskou štátnou príslušnosťou, ktorý
oprávnene môže štartovať za jeho družstvá, môže byť zaradený do základu ktoréhokoľvek
družstva len v tom prípade, ak to zodpovedá jeho zaradeniu rebríčkovou komisiou, pričom
ako podklad pre takéto zaradenie musí byť buď rebríčkové postavenie v ITTF rebríčku, alebo
iné relevantné podklady potvrdené národným zväzom, ktoré preukazujú jeho hráčsku históriu.
K zaradeniu do základu družstva môže dôjsť až po odohratí aspoň jedného zápasu v súťaži
družstiev. Dovtedy môže byť takýto hráč na súpiske len mimo základu družstva.
V prípade získania hráča s inou ako slovenskou štátnou príslušnosťou v januárovom
prestupovom termíne, k zaradeniu do základu družstva môže dôjsť až po odohratí aspoň
jedného zápasu v príslušnej súťaži družstiev. Dovtedy môže byť takýto hráč na súpiske len
mimo základu družstva, pričom nesmie byť zaradený na súpisky družstiev v nižších
súťažiach.
4.3.7.11. ODHLÁSENIE DRUŽSTVA ZO SÚŤAŽE
4.3.7.11.1. Oddiel - klub, ktorý odhlási družstvo po rozohraní súťaže, bude disciplinárne
potrestaný.
4.3.7.11.2. Jeho výsledky dosiahnuté do odhlásenia sa hodnotia podľa čl.4.1.4.6.2.
4.3.7.11.3. Oddiel - klub, družstvo ktorého sa nedostaví na majstrovské stretnutie z vlastnej
viny bude v prvých dvoch prípadoch potrestané disciplinárne a kontumačnou prehrou. Pri
treťom opakovaní bude družstvo zo súťaže vylúčené, pričom jeho výsledky sa posudzujú
podľa čl.4.1.4.6.2. a bez ohľadu na konečné postavenie v tabuľke bude toto určené ako prvé

zostupujúce zo súťaže. Ak toto družstvo neodohralo viac ako polovicu stretnutí, môže byť
takéto družstvo zaradené v budúcom ročníku len do najnižšej súťaže. Ak sa hrá turnajovým
spôsobom, neúčasť na jednom turnaji sa považuje ako jedna kontumačná prehra (aj tri), pri
každej nasledujúcej čo len jednej, bude družstvo zo súťaže vylúčené.
4.1.4.6.2. Keď odstúpi hráč (dvojica, družstvo) zo súťaže po jej rozohraní platia tieto
ustanovenia: a) pri vylučovacom systéme a systéme na dve porážky sa priznáva víťazstvo
súperovi. Keď odstúpi súčasne aj súper nepriznáva sa víťazstvo nikomu. Porušenie tohto
ustanovenia sa bude riešiť disciplinárnym trestom. b) pri skupinovom systéme: - ak hráč
(družstvo) odohrá viac ako polovicu zápasov (stretnutí) skupiny, dosiahnuté výsledky
zostávajú v platnosti a ostatným súperom sa priznáva kontumačné víťazstvo - keď hráč
(družstvo) odohral polovicu alebo menej zápasov (stretnutí) skupiny, všetky jeho zápasy
(stretnutia) sa anulujú. Takéto družstvo je prvým zostupujúcim. c) ak klub odhlási prihlásené
družstvo zo súťaže po jej vyžrebovaní, alebo sa odhlási družstvo v priebehu súťaže keď
odohralo polovicu alebo menej stretnutí tak sa v nasledujúcom súťažnom ročníku takéto
družstvo zaraďuje do najnižšej súťaže.
4.1.4.6.4. Po odhlásení družstva zo súťaže po odohratí viac ako polovice stretnutí nemôžu byť
hráči základu tohto družstva zaradení na žiadnu zo súpisiek nižšieho družstva oddielu (klubu).
4.1.1.4.2. Hráč nad 40 rokov je oprávnený štartovať v kategórii veteránov, ktorá sa ešte člení
podľa výšky veku.
Podľa toho je vymedzenie vekových kategórii pre najbližšie obdobie nasledovné :
pre
mládež
dorast staršie mladšie
najml .
obdobie do 21 r.
žiactvo žiactvo žiactvo
------------------------------------------------------------------2018-2019 1998-00 2001-03 2004-05 2006-07 2008 a ml.
2019-2020 1999-01 2002-04 2005-06 2007-08 2009 a ml.
2020-2021 2000-02 2003-05 2006-07 2008-09 2010 a ml.
2021-2022 2001-03 2004-06 2007-08 2009-10 2011 a ml.
2022-2023 2002-04 2005-07 2008-09 2010-11 2012 a ml.
2023-2024 2003-05 2006-08 2009-10 2011-12 2013 a ml.
2024-2025 2004-06 2007-09 2010-11 2012-13 2014 a ml.
atď.
4.1.1.4.3Vymedzenie vekových kategórií pre medzinárodné súťaže sa dané medzinárodnými
predpismi a rozpismi jednotlivých súťaží.
4.1.1.4.4
Z nižšej do vyššej vekovej kategórie sa prechádza pre domáce súťaže ku 1.7. príslušného
roka, pre medzinárodné súťaže podľa ITTF ku 31.12. príslušného roka.
4.3.6.1.2. Základ družstva: - mužov je štvorčlenný - všetkých súťaží žien, dorastencov,
dorasteniek a starších žiakov, starších žiačok a mladších žiakov je trojčlenný . Počty
základov jednotlivých družstiev môže zmeniť len orgán, ktorý rozhodol o spôsobe a hracom
systéme príslušnej súťaže.
- mladšieho a staršieho žiactva je dvojčlenný

4.3.6.3.STRETNUTIE TROJČLENNÝCH DRUŽSTIEV
4.3.6.3.1. V trojčlenných družstvách sa hrajú majstrovské súťaže v kategórii žien,
dorastencov, dorasteniek a starších žiakov vo voľných zostavách.
4.3.6.3.2. Stretnutia trojčlenných družstiev sa hrajú podľa čl.4.3.6.3.4.
4.3.6.3.3. Ak družstvo nastúpi k stretnutiu len s jedným hráčom (hráčkou) takéto stretnutie sa
nehrá a družstvo prehráva kontumačne.
4.3.6.3.4. Rozpis a záväzné poradie zápasov v stretnutí trojčlenných družstiev je uvedený v
časti "Vzory a pomôcky".
4.3.6.4. STRETNUTIE DVOJČLENNÝCH DRUŽSTIEV
4.3.6.4.1. V dvojčlenných družstvách sa hrajú majstrovské súťaže družstiev mladších žiačok
mladšieho a staršieho žiactva vo voľných zostavách.
4.3.6.4.2. Majstrovské stretnutia družstiev pri turnajovom spôsobe súťaže mladších žiačok
mladšieho a staršieho žiactva sa hrajú do tretieho víťazného bodu.

DISCIPLINÁRNY PORIADOK
5.5.5. VYLÚČENIE DRUŽSTVA ZO SÚŤAŽE Vylúčenie družstva zo súťaže je možné len
za zvlášť závažné porušenie Súťažného poriadku a pravidiel športovej súťaže (napr. ak sa
dodatočne zistí, že družstvo nespĺňa podmienky rozpisu súťaže). Vylúčené družstvo možno
preradiť len do nižšej súťaže. až o 2 stupne.
Vypustené
Doplnené

