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Oravský stolnotenisový zväz 

    

RR  OO  ZZ  PP  II  SS  
 

majstrovských stolnotenisových súťaží družstiev riadených OrSTZ 

pre súťažný ročník  2022 - 2023 
 

Oficiálna stránka zväzu :      www.orstz.webnode.sk 

 

A ) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. Riadenie súťaží :  Vypísané súťaže riadi Výkonný výbor OrSTZ prostredníctvom svojej 

športovo technickej komisie ( ŠTK ) s konečnou kompetenciou s výkladom 

Súboru predpisov a riešení protestov a sporov v rámci súťaží, ktoré riadi 

OrSTZ. 

 

2. Predpis : Hrá sa podľa Súboru predpisov, Pravidiel stolného tenisu, mládež spôsobom 

podľa počtu prihlásených družstiev  a podľa pokynov KM OrSTZ , ako aj 

ustanovení tohto Rozpisu majstrovských súťaží. ŠTK má právo tento Rozpis 

upraviť v prípade ak sa zmenia niektoré predpisy alebo smernice, nariadenia 

alebo zasadaním Konferencie OrSTZ a VV OrSTZ. 

 

 

Právo štartu v súťažnom ročníku 2022 - 2023 

 

         
  

              

 

5.liga 6.liga 7.liga 8. liga 

 

Por. Družstvo Por. Družstvo Por. Družstvo Por. Družstvo 

 
1 Novoť A  1 ŠK Párnica A  1 Mútne B 1 Námestovo D 

 
2 Zuberec A  2 Krušetnica B  2 Ťapešovo A 2 Zákamenné A 

 
3 Krušetnica A  3 Hruštín A  3 Vasiľov A  3 Dolný Kubín C 

 
4 Oravská Lesná B  4 Lokca B  4 ŠK Párnica B  4 Istebné D 

 
5 Námestovo B  5 Or.B.Potok A  5 Sihelné A 5 Sedl.Dubová C  

 
6 D.Kubín B  6 Istebné B 6 S.Hora-Hladovka C  6 Bziny D 

 
7 Breza A  7 Breza B  7 Námestovo C 7 Or.Podzámok B  

 
8 Nižná C  8 S.Hora-Hladovka B  8 Istebné C  8 Istebné E 

 
9 Tvrdošín C 9 Bziny C 9 Or.Podzámok A  9 STO Nižná  E 

 
10 

S.Hora-

Hladovka A  
10 Dlhá B  10 Novoť B  10 Bziny E 

 
11 Rabča B  11 Bziny B 11 Sedl.Dubová B 11 

 

 
12 Sedl.Dubová A 12 Mútne A  12 Babín A  12  

 

3. Súťažné triedy :  5. liga mužov   6. liga mužov 

 7. liga mužov   8. liga mužov 

Žiacka súťaž  Podľa počtu prihlásených možnosť rozdelenia na Východnú a Západnú 

časť- turnajový spôsob. 
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4. Účastníci: Účastníkmi súťaží sú družstvá oddielov, klubov ( atď. ), ktoré majú právo 

štartu v príslušnej súťaži, prípadne novo prihlásené oddiely a do 

stanoveného termínu 31.08. 2022 odošlú vyplnenú prihlášku podľa 

priloženej predtlače, zaslanie prihlášky mailom (vo formáte pdf alebo jpg) s 

podpísaným súhlasom na zverejnenie údajov. Riadne vyplnené prihlášky 

podľa priloženej predtlače zašlú oddiely na adresu : Jozef Strežo, Sedliacka 

Dubová č. 90, 027 55 p.Dlhá nad Oravou, resp. e-mailom na adresu : 

jozefstrezo.sd@gmail.com 
 Poznámka : Aj oddiely s právom štartu sa musia riadne zaregistrovať. 

 Tlačivo prihlášky nájdete na internetovej stránke OrSTZ. 

 
   

5. Poriadateľ :  Povinnosť usporiadateľa jednotlivých stretnutí má oddiel, klub, ktorý bude 

vo vyžrebovaní príslušnej súťaže na prvom mieste. Táto povinnosť platí aj 

v prípade, ak klub odohrá svoje stretnutia v prenajatých priestoroch alebo po 

dohode u súpera. V prípade barážových stretnutí bude usporiadateľ jasne 

určený ŠTK. 

 

6. Miesto konania : Stretnutia sa hrajú v hracích miestnostiach usporiadateľa zverejnených pred 

začiatkom súťaží v spravodaji  ŠTK, internetovej stránke a zmena hracej 

miestnosti musí byť prejednaná a schválená riadiacim orgánom. 

 

7. Termíny : V zmysle športového kalendára. Budú uvedené po vyžrebovaní pre každú 

súťažnú triedu – po vyžrebovaní  KSTZ a budú uvedené vo vylosovaní.  

a) ŠTK akceptuje návrh VV OrSTZ o možnosti informovania o predohratí stretnutia 

na základe dohody oddielov. Predohrať stretnutie je možné so súhlasom 

družstiev a súčasne s oznámením riadiacemu súťaže 7 dní dopredu písomne alebo 3 

dni dopredu telefonicky, prípadne SMS, alebo emailom. Stretnutie nie je možné 

hrať po termíne vyžrebovania. Nevyžiadanie súhlasu ŠTK bude potrestané 

podľa DP. O prípadných výnimkách rozhoduje OrSTZ jednotlivo. 

 

Poznámka :Odloženie, resp. predohranie stretnutia je možné len vo zvlášť 

odôvodnenom prípade a s písomným súhlasom ŠTK a musí riadiť čl. 

4.3.7.5.6. a 4.3.7.5.7- v tomto článku sa dopĺňa na konci odseku najneskôr     3 dni 
pred dátumom predohrania.  

 

Oddiel, ktorý požiadal   o predohranie a bolo mu vyhovené je povinný 

nahlásiť  výsledok a úspešnosť jednotlivcov do hodiny po skončení MZ 

v deň zápasu, telefonicky, prípadne SMS správou 

  

b) VV OrSTZ upresňuje, že v súťažiach ňou riadených majstrovské zápasy odohrané 

do nedele   a to do 15.00 hod. sa nepovažujú za dohrávky majstrovských 

zápasov. Podmienkou je, že všetky tieto stretnutia budú podliehať možnosti 

informovania, ako je citované v bode „a, b 

c) Stretnutie nie je možné hrať po termíne vyžrebovania prípadne po  uvádzaných u 

presneniach ( bod c). O prípadných výnimkách rozhoduje OrSTZ jednotlivo. 

8. Úhrady nákladov :Družstvá štartujú na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. Stanovený 

súťažný vklad pre družstvá, oddiely štartujúce v súťažnom ročníku 

2022 / 2023 OrSTZ : 

5.liga, 6. liga      -  35  €  

7.liga, 8. liga,     -  30  € 

 

 

Vklady zasielať výlučne bezhotovostne, prípadne poštovou poukážkou na účet OrSTZ !!!  

Všetky poplatky, pokuty, vklady, prestup, hosťovanie, RP – zasielať na účet OrSTZ. 
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Úhradu súťažného vkladu vykonať na účet : 

SLSP  Dolný Kubín,  IBAN: SK31 0900 0000 0050 3368 1458  

Do správy pre prijímateľa uveďte oddiel – súťažný vklad. prípadne platbu / 

vklad, prevod súťaže, registrácia  – pomenovanie vykonávanej finančnej 

transakcie 
 

B ) TECHNICKÉ A OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

9. Systém súťaží : Za družstvo mužov môžu nastúpiť v danom stretnutí aj ženy, dorastenky a 

žiačky. Na súpiske družstva mužov môže byť uvedených aj viac žien, ale 

všetky musia byť zaradené až za posledným mužom na súpiske a v poradí 

podľa ich výkonnosti. Každá hráčka môže byť zaradená najviac na troch 

súpiskách družstiev mužov pričom jej výsledky sa nebudú započítavať do 

rebríčka.  

Systém súťaží : – hrá sa dlhodobo, dvojkolovo , 4 – členné družstvá / 18 zápasov / s odvetou doma 

– vonku. Všetky zápasy v stretnutiach sa hrajú na tri víťazné sety z piatich. 

Stanovený hrací systém je pre každú súťaž. V prípade, že sa v stanovenom 

termíne niektoré družstvo neprihlási do súťaže s právom štartu, súťaž sa 

doplní vypadávajúcimi družstvami s barážových stretnutí okrem 

vypadávajúceho, ak doplnenie nestačí doplní ďalšími družstvami v poradí za 

postupujúcimi s nižšej súťažnej triedy a toto doplnenie družstiev rieši VV 

OrSTZ na svojom zasadnutí.  

Hrací čas pre piatkový termín je 18,00 hod. resp. 18,30 hod. Výnimky budú akceptované len 

zaznamenané v prihláške a schválené konferenciou OrSTZ. Barážové 

stretnutia budú určené ŠTK po skončení súťaží SSTZ,  KSTZ  (po 

barážových stretnutiach) a OrSTZ. Jednotlivé termíny určí ŠTK 

v Spravodaji. Pred stretnutím MZ nebude vykonávané žrebovanie domáce 

družstvo má pridelené záväzné poradie A,B,C,D, a to sa bude meniť. 

 

1O. Vypisovanie zápisov :  Pri zostave družstva v zápise ( vľavo hore ) treba u všetkých aj 

štvorhre uvádzať priezvisko, krstné meno, prípadne skratku st, ml. a pod. 

striedanie sa uvedie do kolónky „poznámky „ domáci resp. hostia.  

11. Predloženie zostáv :  Pred stanoveným začiatkom si vedúci družstiev vzájomne skontrolujú 

súpisky a RP. Ďalej si vzájomne predložia zostavy. Tieto sú voľné t.j. každý 

pretekár oprávnený štartovať za družstvo môže byť postavený na 

ktorékoľvek miesto zostavy. Zostava, ktorú hlavný rozhodca zapíše do 

Zápisu už nesmie byť menená, iba v prípade nástupu náhradníka. V stretnutí 

štvorčlenných družstiev je možné striedanie dvoch hráčov. Prvé striedanie je 

v zmysle Súťažného poriadku po odohratí štvorhier a prvého kola dvojhier, 

druhé striedanie po dosiahnutí 10 bodu. Po vzájomnej dohode klubov je 

možné druhé striedanie zrealizovať aj pred dosiahnutím 10 bodu. Striedať 

hráča je možné aj v prípade, keď sú v zápise rozpísané všetky zápasy až do 

konca. Pokiaľ hráč nebol vyvolaný Hl. rozhodcom ku stolu, môže 

kedykoľvek striedať za dodržania vyššie uvedených pravidiel.  Pokiaľ jeden 

z hráčov na zápas nenastúpi, započítava sa obom hráčom max. možný 

dosiahnuteľný výsledok, jednému výhra, jednému prehra 3:0(ako aj loptičky 

tak  33:0), Tento výsledok sa započítava obom hráčom aj  do celkovej 

úspešnosti. 

a) Pre majstrovské stretnutia možno okrem originálom RP predkladať aj xeroxovú 

kópiu RP potvrdenú predsedom  MK resp. ŠTK pri predložení súpisky. 

Preto odporúčame najmä oddielom, ktoré majú viac družstiev, aby súčasne 
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zaslali aj xeroxové kópie RP, ktoré budú potvrdené spolu so súpiskou. 

Originály RP nie je potrebné zasielať. Za vystavenie a platnosť RP 

zodpovedá oddiel. Xeroxové kópie RP z vlaňajším dátumom budú 

považované za  neplatné. Registračný preukaz nie je potrebné predložiť 

v prípade, že hráč je evidovaný v centrálnej databáze SSTZ s platnou 

registráciou a zároveň predloží doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas, 

alebo vodičský preukaz ). 

b) Pre MZ bolo prijaté používať jednotné zápisy k stretnutiu s predtlačou OrSTZ . 

12.  Bodovanie stretnutí :    3 body – za víťazstvo, 2 body - za nerozhodný výsledok, 1 bod  za 

prehru, 0 bodov – za kontumačnú prehru „WO“ sa počíta do úspešnosti 

„plus“ aj „ mínus „ 

 

13. Postupy a zostupy : 

a) Družstvo, ktoré sa umiestni na 1. mieste postupuje priamo. V prípade, že víťaz súťaže 

odmietne právo postupu do vyššej súťaže, toto právo postupu preberá ďalšie 

družstvo v poradí, maximálne však do 3.miesta. V prípade, že všetci toto 

právo odmietnu postupuje sa podľa umiestnenia v barážových stretnutiach 

a o tom rozhodne ŠTK OrSTZ. Do súťaží riadených KSTZ, 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.  

a1)Družstvo umiestnené v 5.lige na 2.mieste odohrá kvalifikačné stretnutie 

s družstvom príslušnej 4.ligy umiestneným nad zostupujúcimi družstvami 

o postup do 4. ligy. Hrá sa tak, že najprv sa stretnú 5-ligisti a víťaz proti 4-

ligistovi. Hrá sa u 4-ligistu o jedno miesto v 4. lige.  

b) Družstvo umiestnené v konečnom poradí na 12. mieste vypadáva do  najbližšej nižšej 

ligy. 

c) Ak zo 4.ligy nezostúpi žiadne oravské družstvo, potom zo 6, 7.,8.. ligy postupujú prvé 

dve družstvá do vyššej súťaže. Družstvá umiestnené na 11., a 10. mieste 

v 5.lige odohrajú kvalifikáciu o 5. ligu s družstvami umiestenými v 6.lige na 

3., a 4., mieste. Obdobne to platí aj pre 6.,a 7.,8., ligu. Počet postupujúcich 

družstiev resp. poradie účastníkov barážových stretnutí o postup a zostup,  

môže byť ovplyvnený postupom družstva v 5.lige ( bod a1) po barážovom 

stretnutí s družstvom 4. ligy. V prípade vzniknutej mimoriadnej situácie 

ŠTK rozhodne o postupe riešenia  udalosti. 

d) Ak zo 4.ligy zostúpi jedno oravské družstvo, potom  družstvá umiestnené na 11.,10.,a 9. 

mieste v 5. lige odohrajú kvalifikáciu o 5. ligu s družstvami umiestenými 

v 6.lige na 2., 3.a 4., mieste. Obdobne to platí pre 6.,7.,8., ligu  Počet 

postupujúcich družstiev resp. poradie účastníkov barážových stretnutí 

o postup a zostup,  môže byť ovplyvnený postupom družstva v 5.lige ( bod 

a1) po barážovom stretnutí s družstvom 4. ligy. V prípade vzniknutej 

mimoriadnej  situácie ŠTK rozhodne o postupe riešenia  udalosti. 

e) Ak zo 4. ligy zostúpia dve oravské družstvá, potom z 5.ligy zostúpi aj družstvo 

umiestnené na 11. mieste. V tomto prípade  družstvá umiestnené  na 1. 

mieste postupujú ako víťazi líg. Družstvá umiestnené  na 10., a 9. 

mieste v 5. lige odohrajú kvalifikáciu o 5. ligu  s družstvami 

umiestenými v 6.lige na 2.a 3. mieste. Obdobne to platí pre 6., 7.,8., ligu 

Počet postupujúcich družstiev resp. poradie účastníkov barážových stretnutí 

o postup a zostup,  môže byť ovplyvnený postupom družstva v 5.lige ( bod 

a1) po barážovom stretnutí s družstvom 4. ligy. V prípade vzniknutej 

mimoriadnej  situácie ŠTK rozhodne o postupe riešenia  udalosti 

f) Ak zo 4. ligy zostúpia 3 oravské družstvá, potom z 5. ligy zostúpi aj družstvo umiestnené 

na 10. mieste. Družstvo  umiestnené na 9. mieste v 5.lige odohrá 

kvalifikáciu o 5. ligu  s družstvom umiestneným v 6. lige na 2. mieste. 
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Obdobne to platí pre 6., 7.,8., ligu Počet postupujúcich družstiev resp. 

poradie účastníkov barážových stretnutí o postup a zostup,  môže byť 

ovplyvnený postupom     družstva v 5.lige ( bod a1) po barážovom stretnutí 

s družstvom 4. ligy. V prípade vzniknutej mimoriadnej situácie ŠTK 

rozhodne o postupe riešenia  udalosti. 

g) Upozorňujeme, že počet zostupujúcich družstiev môže byť zvýšený o počet družstiev 

zostupujúcich z 2.,3., a 4., ligy KSTZa tým môže vzniknúť extrémna 

možnosť. V prípade vzniknutej extrémnej, alebo mimoriadnej situácie ŠTK 

rozhodne o postupe riešenia vzniknutej udalosti, prípadne zasadne VV 

OrSTZ. 

 

Kvalifikácia 

h) Pri kvalifikačných  stretnutiach sa nebude losovať o poradí zápasov „A“X“, ale domáce 

družstvo bude mať automaticky „A“ a hosťujúce „X“. 

ch) Hrá sa na jedno víťazné stretnutie.  Stretnutie sa hrá na stoloch družstiev z vyššej ligy 

o víťazovi rozhodne  pomer bodov, setov alebo loptičiek. 

i) Pre kvalifikáciu platí tá súpiska na ktorú družstvo štartovalo v majstrovskej súťaži. 

j) VV OrSTZ po skončení súťaží určí  časový harmonogram konania kvalifikačných - 

barážových stretnutí spolu s jednotlivými podmienkami. V prípade vzniku 

mimoriadnych udalostí ŠTK OrSTZ môže zrušiť barážové stretnutia 

a výsledky upraví podľa dosiahnutých výsledkov v súťažnom ročníku do 

stavu odohratia jednotlivých stretnutí. 

k) O termínoch  kvalifikačných stretnutí rozhodne ŠTK  

l) Právo previesť miesto v súťažnej triede na iný klub – oddiel nemajú ani postupujúci 

– víťazi barážových stretnutí. 

m) V prípade vzdania sa práva štartu v súťažnej triede (lige) družstva o postupujúcom 

rozhodne ŠTK a to z družstva, ktoré sa umiestnilo na poprednej priečke 

v konečnej tabuľke prípadne hralo barážovú súťaž. 

n) ŠTK po skončení súťaží vydá rebríček úspešnosti hráčov  podľa dosahovaných výsledkov. 

Klasifikovaný môže byť aj ten pretekár, ktorý odohrá aspoň 40% z 

celkového počtu stretnutí. Následne vydá aj Okresný rebríček, ktorý bude 

smerodajný pre zostavovanie súpisiek v nasledujúcom súťažnom ročníku. 

  

14. Rozhodcovia : VV OrSTZ na jednotlivé stretnutia rozhodcov nedeleguje z ekonomických 

dôvodov. Domáci oddiel je povinný podľa Súboru predpisov zabezpečiť 

k stretnutiu kvalifikovaného rozhodcu s platnou licenciou minimálne C 

z radov nehráčov. Výnimka pre určenie rozhodcov z radov hráčov je možná 

len v tom prípade, keď ani jedno družstvo nebude mať k dispozícií rozhodcu 

nehráča – ďalej podľa SP ! V prípade , že domáci oddiel nezabezpečí 

kvalifikovaného rozhodcu a hosťujúci oddiel to uvedie do zápisu, bude 

domáci oddiel potrestaný pokutou 7 €. V prípadoch pochybení rozhodcu je 

domáci oddiel povinný zabezpečiť komunikáciu medzi riadiacim zväzom 

a rozhodcom. Každý oddiel, klub štartujúci v 5.,6.,7.,8., lige má povinnosť 

mať v klube aspoň jedného rozhodcu s kvalifikáciou  „ C „. Klub, ktorý 

nemá kvalifikovaného rozhodcu zaplatí pokutu 5 € . V prípade neuhradenia 

bude oddielu, klubu zastavená činnosť do doby uhradenia poplatku. 

Výnimku na súťažný ročník majú novo prihlásené oddiely, ktoré požiadajú 

ŠTK o výnimku. VV OrSTZ môže delegovať na stretnutie rozhodcu. No 

bude ho delegovať aj  v tom prípade, keď o to požiada ktorýkoľvek oddiel 

za podmienok  

a) oddiel zašle na predsedu OrSTZ najmenej 14 dní pred termínom príslušného stretnutia 

žiadosť o delegovanie rozhodcu na príslušné stretnutie podľa losovania 

b) súčasne zašle poštovou poukážkou na jeho adresu, prípadne účet OrSTZ zálohu vo výške 

35 € a ústrižok od zaplatenia šekovej poukážky priloží k žiadosti 

o delegovaní rozhodcu. 
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c) predseda OrSTZ zabezpečí na takéto stretnutie neutrálneho rozhodcu, ktorý svoje 

oprávnenie viesť stretnutie ako hlavný rozhodca, preukáže delegačným 

listom riadne potvrdeným VV OrSTZ. 

d) všetky náklady spojené so zabezpečením rozhodcu budú uhradené z poukázanej zálohy.  

e) rozdiel, ktorý zvýši po vyúčtovaní rozhodcu , zašle predseda komisie do 10 dní od 

odohratia späť žiadateľovi o delegovanie rozhodcu. 

f) ktorýkoľvek oddiel môže požiadať za vyššie uvedených podmienok o delegovanie 

rozhodcu na ktorékoľvek stretnutie. 

g) v prípade, že sa delegovaný rozhodca dostaví na stretnutie podľa vyžrebovania a toto 

stretnutie sa v predpísanom čase neodohrá z akéhokoľvek dôvodu, bude 

kontumované  v neprospech toho ( tých ) družstva ( družstiev ), ktoré 

nebude prítomné. 

h) ak bude výsledok kontumovaný aspoň jednému družstvu, úhrada nákladov na 

delegovanie rozhodcu bude uhradená z pokuty a vklad 35 € bude vrátený 

v plnej výške. 

 

15. Námietky :  Podávajú sa v zmysle Súboru predpisov 

16. Loptička : Všetky značky trojhviezdičkové, schválené ITTF – plastové, ktoré uvedie 

oddiel-klub v záväznej prihláške. Oddiel, klub pre domáce MZ,  je 

povinné  k stretnutiu zabezpečiť loptičky jednej značky a to v počte 15 ks . 

V prípade, že domáce družstvo nebude mať k stretnutiu potrebný počet 

loptičiek a súper nebude ochotný dodať loptičky, prehrá stretnutie 

kontumačne. 

17. Raketa: Hráč musí mať farebne rozlíšené poťahy na oboch stranách bez ohľadu na 

druh poťahu. Povolené farby podľa ITTF. Poťah musí byť v zozname ITTF 

schválených pre nastávajúcu sezónu. (viď čl..2.4. Pravidiel stolného tenisu). 

18. Stoly- počet :  Stretnutia sa hrajú na 2 hracích stoloch, ale v prípade dohody oddielov je 

možné MZ odohrať aj na viacerých stoloch. 

19. Pokuty : 

a)5 € za nenahlásenie výsledkov z MZ družstiev mužov na internet najneskôr do 

hodiny po zápase v deň MZ 

b) 5 € za nenahlásenie výsledkov z predohrávaného MZ v deň konania MZ najneskôr 

do hodiny po zápase 

c)10 € za predohranie stretnutia bez oznámenia riadiacemu  súťaže (ŠTK). 

d)5 € - za nezaslanie zápisu (zápisy je potrebné zasielať riadiacemu súťaže v prvý 

pracovný deň po odohratí stretnutia.  

d1) 10 €. za každé opakované nezaslanie zápisu 

e)50 €  za nenastúpenie družstva k stretnutiu 

f)80 €. za druhé nenastúpenie na stretnutie 

g) 100 €  a vylúčenie, ak družstvo po tretíkrát nenastúpi k majstrovskému stretnutiu  

h)neodohranie stretnutia a vypísanie zápisu s výsledkom  (ako keby sa hral) a jeho 

zaslanie na OrSTZ ( okrem vypísania s uvedením nenastúpenia súpera) ak 

dôjde k ovplyvneniu výsledku stretnutia „ dohodou „ o neodohraní stretnutia 

a napísaní výsledku a pod.: pokuta 50.- Eur pre obidve družstvá 

a podmienečné vylúčenie zo súťaže na tri roky. V prípade opakovania 

priestupkov, počas troch rokov bude družstvo vylúčené z pôvodnej súťažnej 

triedy a bude preradené do najnižšej súťaže riadenej OrSTZ bez možnosti 

práva štartu vo vyšších súťažiach a družstvo nemôže previesť ani kúpiť 

žiadnu vyššiu okresnú ani krajskú súťaž. Ak také niečo nastane VV OrSTZ 

môže pristúpiť k vylúčeniu príslušného družstva zo všetkých súťaží 

riadených OrSTZ. 

ch) Ďalšie pokuty sú v kompetencii VV OrSTZ ( ŠTK,DK )Poznámka : z pokút obdrží 

družstvo, proti ktorému sa súper nedostavil, 70 % z výšky pokuty a 30% 

riadiaci zväz. 
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i)v prípade neuhradenia akejkoľvek pokuty do určeného termínu, bude 

príslušnému družstvu zastavená činnosť. V prípade zastavenia činnosti 

družstvo majstrovské stretnutie prehráva kontumačne. 

20. Spôsob kontroly MZ  

a) telefonicky – vyžiadaním si oboch vedúcich družstiev 

b) náhodné osobné kontroly ŠTK OrSTZ, člen VV OrSTZ 

 

21. Nahlasovanie výsledkov : 

Usporiadateľský oddiel je povinný telefonicky, alebo formou SMS-ky 

nahlásiť výsledok stretnutia oboch družstiev po skončení stretnutia do 

hodiny  po skončení MZ v deň zápasu. Oddiel, ktorý požiadal 

o predohratie MZ a bolo mu vyhovené je povinný telefonicky, alebo 

formou SMS-ky nahlásiť výsledok po skončení stretnutia do hodiny  po 

skončení  MZ v deň zápasu.  

 

Nahlasovanie výsledkov :   Milan Laššák  0905291915,  0903 506 489 alebo cez E-mail na 

adresu  :milanlassak@gmail.com 

21. Odosielanie zápisov: Usporiadateľský oddiel je povinný poslať naskenovaný zápis z MZ v 

dostatočnej kvalite v elektronickej forme na e-mailovú adresu riadiaceho 

súťaže, ale najneskôr 1.pracovný deň. Originály zápisov je oddiel-klub 

povinný poslať poštou hromadne po skončení 1.polovice  súťaže a potom po 

skončení 2.polovice. Výnimku tvoria len situácie keď v stretnutí dôjde ku 

podaniu protestu. Pre oddiely ktoré nemajú možnosť zaslať zápis v 

elektronickej forme je naďalej možné posielať ho po každom  stretnutí 

poštou ,najneskôr 1.pracovný deň na adresu riadiaceho súťaže. Usporiadateľ 

zašle originál zápisu po odohratí e- mailom : milanlassak@gmail.com 

alebo poštou : Laššák Milan, Brišovka 347, Oravská Lesná,  029 57 

V prípade pripomienok v zápise je potrebné zápis zaslať poštou. 

 

22. Podmienky účasti : 

Riadne prihlásené družstvá zašlú  

Súpisku družstva  do 10. Septembra 2022 na adresu ŠTK 

OrSTZ :Jozef Strežo, Sedliacka Dubová 90, 027 55 p.Dlhá nad Oravou   

E-mail : jozefstrezo.sd@gmail.com 

Súpisku družstva v dvoch vyhotoveniach  ( pretlač je uverejnená 

na stránke OrSTZ. )  meno a priezvisko hráča,  dátum narodenia hráča,  

umiestnenie v slovenskom, krajskom a okresnom rebríčku, názov oddielu, 

potvrdenie - pečiatka oddielu 

Oddiely, ktorých družstvá štartujú vo vyšších súťažiach predložia kópie súpisiek týchto 

družstiev.  

Pre majstrovské stretnutia možno okrem originálov RP predkladať aj xeroxovú kópiu RP 

potvrdenú predsedom ŠTK pri predložení súpisky. Preto odporúčame najmä oddielom, ktoré majú 

viac družstiev, aby súčasne zaslali aj xeroxové kópie RP, ktoré budú potvrdené spolu so súpiskou. 

Originály RP nie je potrebné zasielať. Za vystavenie a platnosť RP zodpovedá oddiel. Pre zostavenie 

súpisiek platia pokyny podľa Súboru predpisov. Ak chce dať klub na súpisku hráča, ktorý nie je v 

rebríčku, alebo nemá priradené klasifikované poradie musí požiadať ŠTK o pridelenie 

klasifikovaného poradia.  

Originál súpisky pre oddiel , druhá ŠTK . 

 

 

23.Disciplinárne konanie :  Disciplinárny orgán začne disciplinárne konanie, ak nadobudol 

presvedčenie, že sú k tomu oprávnené dôvody. Môže tak urobiť z vlastného, 

alebo iného podnetu – viď bod 5.8.1. DP Na ktorékoľvek majstrovské 

stretnutia môže ŠTK určiť delegáta OrSTZ, ktorý zapíše výsledok kontroly 

mailto:milanlassak@gmail.com
mailto:milanlassak@gmail.com
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do zápisu o stretnutí. Výsledok kontroly oznámi predsedovi  ŠTK do dvoch 

pracovných dní. 

 

24. Prestupy, hosťovania  Prevody : 

Zasielať na predsedu ŠTK OrSTZ poplatok za prestup, resp. hosťovanie 6 

€.Poplatok za prevod súťaže 70 € - doklad zaslať spolu s prihláškou ŠTK 

OrSTZ 

 

25. Majstrovstvá Oravy :  - jednotlivcov  Mužov v stolnom tenise sa uskutočnia ( po dohode na 

Konferencii OrSTZ ) 

26.Upozornenia : a) Žiadame oddiely, kluby aby si priebežne vyžiadali neklasifikované 

poradie pre tých hráčov, ktorí nie sú zaradení v Oravskom rebríčku. 

Vybavuje predseda ŠTK OrSTZ možnosť požiadať elektronickou poštou. 

 b) Ak oddiel vykoná prevod súťaže má právo na zachovanie ostatných 

súťaží v ktorých účinkovali jeho družstvá.   

 c) Po uskutočnenom vyžrebovaní jednotlivých súťaží, žiadame oddiely aby 

si prekontrolovali vyžrebovanie a na prípadné kolízie termínov čo najskôr 

upozornili predsedu ŠTK. 

 d) Sezóna bude prebiehať v zmysle pandemických opatrení, preto bude 

treba očakávať, že v priebehu súťažného ročníka môže dochádzať 

k rôznym zmenám. V prípade zavedenia  akýchkoľvek pandemických 

opatrení obmedzujúcich súťažné stretnutia a účasť hráčov na nich 

počas súťažného ročníka bude súťaž prerušená až do stavu pred 

zavedením týchto opatrení. Súťažný ročník musí byť odohratý do 

31.5.2023 s tým, že musí byť odohratých minimálne 50 % súťažných 

stretnutí, aby boli splnené podmienky pre postupy a zostupy 

v jednotlivých súťažiach. V prípade, že dôjde k prerušeniu resp. 

ukončeniu súťažnej sezóny kvôli pandemickým opatreniam – zostáva 

v platnosti aktuálny stav odohratých stretnutí  pre posudzovanie 

postupujúcich a zostupujúcich družstiev.  

 

e) Hosťovanie z minulej sezóny je potrebné vykonať znova. 

 

f) Hranie stretnutia po čakacej dobe: Podľa Súťažného poriadku 4.3.7.9.3.3. sa bude za 

právoplatný doklad považovať po čakacej dobe :  

 - v prípade nehody záznam Policajného zboru SR 

 - v prípade cestnej kalamity potvrdenie príslušného cestného správneho orgánu (obvodný 

úrad dopravy, krajský úrad dopravy, ministerstvo dopravy) 

  

 

Účet Oravského stolnotenisového zväzu : 

Úhradu súťažného vkladu vykonať na účet : 

SLSP  Dolný Kubín, IBAN: SK31 0900 0000 0050 3368 1458 
Do správy pre prijímateľa uveďte oddiel – súťažný vklad. prípadne platbu / vklad, prevod 

súťaže, registrácia, hosťovanie, pokuta, – pomenovanie vykonávanej finančnej transakcie 
 

 

 

Predseda ŠTK OrSTZ 

Jozef  Strežo 


