
Súťaže o Slovenský pohár mužov a žien 2019 - 2020 
 

V súťažnom ročníku 2019/2020 vypisuje ŠTK SSTZ už 22. ročník súťaže o 
Slovenský pohár mužov a  1.ročník Slovenského pohára žien. Súťaž tvoria turnaje pre 
kategóriu mužov a žien. Ženy môžu štartovať aj v kategórií mužov, ale len v prípade že 
sú prihlásené do ženskej súťaže resp. na organizátor neorganizuje kategóriu žien. 
Organizátor je povinný zabezpečiť minimálne 6 stolov, hlavného rozhodcu min. lic B, pričom  
všetky zápasy dvojhry sa musia hrať minimálne na 3 víťazné sety. 
 

Turnaje zaradené do Slovenského pohára mužov 
 

Dátum Názov turnaja Kategória Usporiadateľ 
24.8.2019 ŠKST Bratislava - Stiga Cup muži STC ŠKST Bratislava 
31.8.2019 O Pohár Duklianskych hrdinov muži / ženy Prešov 
7.9.2019 Mildeho Memoriál muži / ženy ŠKST Ružomberok 

14.9.2019 Memoriál F.Karandyšovského muži / ženy ŠKST Humenné 
21.9.2019 Štrauchov memoriál muži / ženy STK PC Tr.Teplá 

29.12.2019 Vianočný turnaj  muži STK Nové Zámky 
 

Víťaz súťaže získa pohár venovaný SSTZ výsledky tejto súťaže sú taktiež zohľadnené 
pri tvorbe slovenských rebríčkov. Do celkového hodnotenia budú zaradení len hráči/hráčky 
s príslušnosťou SR a zahraniční hráči hrajúci súťaže v SR. Do výsledného poradia sa zarátajú 
hráčovi najlepšie 4 výsledky zo 6 turnajov (muži) a hráčke najlepšie 3 výsledky zo 4 turnajov 
(ženy), pričom sa hodnotia iba výsledky dosiahnuté v dvojhrách. 
            

1. miesto 100 bodov 
2. miesto 80 bodov 

3. - 4. miesto 60 bodov 
5. - 8. miesto 40 bodov 

9. - 16. miesto 20 bodov 
17. - 32. miesto 10 bodov 

33. vyššie 5 bodov 
neúčasť 0 bodov 

 
 Výsledné poradie určí súčet bodov z  hodnotených turnajov, pričom v  prípade 
rovnosti bodov rozhodne vyšší počet lepších umiestnení, ak ani toto kritérium nestačí na 
určenie poradia, rozhodne žreb.  
 

Usporiadatelia turnajov sú povinní odoslať výsledky elektronickou poštou najneskôr do 
24 hodín na  e-mail: sutaze@sstz.sk. Každý zúčastnený hráč musí mať vo výsledkoch 
uvedené poradie, klubovú príslušnosť. Výsledky musia byť kompletné vo všetkých 
stupňoch, za neskoré a neúplné výsledky je pokuta 20,-EUR. 
 


