
 Propozície M SR jednotlivcov mužov a žien v stolnom tenise pre rok 2016 
 

A. Všeobecné ustanovenia: 
1. Usporiadateľ:                      Slovenský stolnotenisový zväz 
2. Dátum:                                18.3. – 20 .3. 2016 / piatok, sobota, nedeľa/ 
3. Miesto:                                stolnotenisová hala,  Bratislava, Černockého 6 4.    Organizačný výbor:            predseda org. výboru: Dr. Zdenko Kríž podpredseda org. výboru: Ing. Róbert Čelko       riaditeľ súťaže:  Ing. Anton Hamran organizačný pracovník: Ing. Tomáš Šereda ekonóm:   Ján Tichý technický pracovník: Stanislav Becáni   hlavný rozhodca:  prof. Ing. Pavol Alexy, PhD. zástupca hl. rozhodcu: Dr.Ján Vaniak   zástupca hl. rozhodcu: Mgr. Matej Hamran LLM.   lekár:   zabezpečí organizátor 

 
5.  Prihlášky:                           Menovité prihlášky hráčov s uvedením príslušnosti k oddielu -klubu            

                                                   zašlú hráči, resp. kluby (hráči umiestnení do 150.miesta v rebríčku, resp. hráčky,  krajské 
zväzy (finalistov MK) a ústredný tréner (hráči nominovaní SSTZ) do 14.3.2016.   

                                              na adresu: e-mail: sstz2@sstz.sk  
6. Kvóty na M SR podľa 

krajov:                                  Všetky kraje môžu nominovať len finalistov na MK v dvojhre / pre   
                                               mužskú aj ženskú kategóriu/ pre rok 2016 

7. Štartovné:                            Za dvojhru  mužov a žien   je  10 € za hráča a hráčku.  Štartovné je   
                                               potrebné  uhradiť: 

- prevodom na číslo účtu SSTZ:  SK89 0200 0000 0017 9998 1755 
 s označením platcu najneskôr do 14.3.2016  

-  v hotovosti najneskôr pri prezentácii - 18.3. do 10.30 hod. 
                                                       

8. Žrebovanie:                        Vyžrebovanie kvalifikácie - 18.3.2016  o 11,00 h                                            
                                              Vyžrebovanie hlavnej súťaže - 18.3.2016  o po ukončení  kvalifikácie. 
     

9. Ubytovanie:                        Zabezpečí usporiadateľ na náklady klubov a hráčov. 
                                              Pre hráčov , ktorí postúpia do semifinále dvojhry a štvorhry   
                                              zabezpečí a uhradí  usporiadateľ  /SSTZ/ 

10. Stravovanie:                        Zabezpečí usporiadateľ počas celých M SR. Na druhý a tretí deň M SR        
                                               bezplatne poskytne pre hráčov a hráčky hrajúcich v tieto dni   
                                                

11. Úhrada:                              Usporiadateľ   vyplatí odmenu a cestovné  rozhodcom  v zmysle platných  smerníc 
                     
                                                                   
B. Technické ustanovenia:     
1. Predpis:                               Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku a podľa  

                                              ustanovení tohto rozpisu. 
2. Súťaže:                                  1. Dvojhra mužov                         3. Dvojhra žien 

                                               2. Štvorhra mužov                        4. Štvorhra žien 
                                               5. Zmiešaná štvorhra 

 
 
 



 
       3.   Systém súťaže:                dvojhry:   
             18.3.2016                      kvalifikácia – skupinový, počet skupín a počet postupujúcich zo skupín určí hlavný                                                                                     rozhodca ( prípadnú baráž) podľa počtu prihlásených hráčov . Všetky                                                                                    zápasy skupinách sa hrajú na 3 víťazné sety z piatich.   Z prvého stupňa                                                                                   postupuje do  druhého   stupňa 16 hráčov.  

19.3.-20.3.2016               hlavná súťaž – vyraďovací systém,  priamo  nasadených 16 mužov a 8 žien  + 16 postupujúcich 
z  kvalifikácie, všetky zápasy sa hrajú na štyri víťazné sety zo siedmich 

                                                     
  štvorhry: 

  Do štvorhry sa môže nahlásiť len hráč alebo hráčka, ktorý je nasadený priamo do druhého stupňa alebo    
   postúpil do druhého stupňa súťaži. Celá súťaž sa hrá vyraďovacím  systémom  na tri víťazné sety z piatich. 
  

4. Právo štartu: 
Muži:        -       hráči podľa rebríčka SR vydanému k 1.1.2016 umiestnení do 150. miesta v rebríčku 

- 16 finalistov majstrovstiev kraja / nie tretí, štvrtí v poradí,  alebo náhradník/ 
- hráči ktorí sú nominovaní  SSTZ 
- hráči hrajúci (na súpiske v základe družstva)  štvrtú a vyššiu nemeckú a francúzsku ligu a druhú alebo 

vyššiu ligu v ostatných štátoch Európy (hráč  musí pri prezentácii ukázať fotokópiu súpisky) 
- všetci hráči musia mať vyrovnané záväzky voči SSTZ 

              Ženy             -      bez  obmedzenia 
 
      5. Časový rozpis:     18.3.2016    9:30 - 10:30  - prezentácia všetkých hráčov a hráčok (kvalifikácie aj hl. súťaže) 
                                                              11.30              -   začiatok kvalifikácie 
                                         19.3.2016    -  nahlásenie štvorhier a zmieš. štvorhier do 10:00 u hl. rozhodcu. 
    9:15 – otvorenie M SR 

9:30  -  hlavná súťaž  M SR  po semifinále dvojhier a štvorhier mužov a žien  
                                                               a zmiešaná  štvorhra vrátane finále 
                                         20.3.2016    pokračovanie súťaží od  10,00 – semifinále štvorhry muži + ženy 
                                                                                                         10,40 – semifinále dvojhra muži + ženy 
                                                                                                         11,40 – finále štvorhry muži + ženy 
                                                                                                         12,20 – finále dvojhry mužov a žien 
                                                                                                         13,20 – obed 
6, Loptičky:                     BUTTERFLY biele 40+*** (plastové) 
7. Rozhodcovia:             Deleguje komisia rozhodcov SSTZ. Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hl. rozhodca  
8. Tituly:                          Víťazi jednotlivých kategórií získavajú titul majster Slovenska. Hráči    
                                          umiestnení na 1. – 3. mieste dostanú  diplomy a medaily a vo dvojhrách aj poháre.               
                                            
9. Odmeny:                     1. miesto dvojhra         150,-€  

                                   2. miesto                       100,-€ 
                                   3. miesto 2x                    50,-€ 

10. Námietky:                 Podávajú sa v zmysle „súboru predpisov SSTZ“ 
11. Tituly obhajujú:       dvojhra mužov: Wang Yang 
                                         dvojhra žien: Barbora Balážová 
                                         štvorhra mužov: Pištej – Šereda P. 
                                         štvorhra žien: Balážová - Malá 
                                         miešaná štvorhra: Pištej - Balážová 
 

Ing. Anton Hamran v.r.          Dr. Zdenko Kríž    
      riaditeľ súťaže      predseda org. výboru 

za spr.: Ing.Tomáš Šereda  


