SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ
VÝKONNÝ VÝBOR KRAJSKÉHO STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU
BANSKÁ BYSTRICA
Výkonný výbor Krajského stolnotenisového zväzu Banská Bystrica vypisuje v zmysle Rozpisu súťaže III. ligy pre súťažný
ročník 2012/2013 článok 14:

kvalifikáciu víťazov IV. líg jednotlivých oblastí spadajúcich pod KSTZ Banská Bystrica.
14. Hodnotenie výsledkov, postupy, zostupy, rebríčky
Konferencia, konaná dňa 16.6.2011, odsúhlasila zníženie počtu účastníkov 3. ligy pre súťažný ročník 2012/2013 na 14
účastníkov a pre súťažný ročník 2013/2014 na 12 účastníkov.
Ak majú po odohranej súťaži dve, alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, o ich umiestnení rozhoduje väčší počet
bodov zo vzájomných stretnutí. Ak je rovnaký, rozhoduje rozdiel zo súčtu setov zo vzájomných stretnutí. Ak ani tieto
kritéria neumožňujú určiť poradie, rozhoduje rozdiel bodov zo všetkých stretnutí.
a) Družstvo, ktoré sa umiestni na 1. mieste postupuje priamo do II. ligy.
b) Družstvá umiestnené v konečnom poradí na 13.,14. mieste vypadávajú do oblastnej súťaže IV. ligy v príslušnej
oblasti.
c) Do 3. ligy postupuje víťaz nadstavbového turnaja víťazov 4. líg z jednotlivých ObSTZ patriacich do KSTZ Banská
Bystrica.
d) V prípade, že z II. ligy vypadávajú do III. ligy jedno, dva, resp. tri družstvá z kvalifikácie víťazov IV. líg postupuje do
III. ligy víťaz a z III. ligy zostupujú aj družstvá umiestnené v konečnom poradí na 11. resp. na 10. mieste do
oblastných súťaží IV. líg v príslušnej oblasti.
e) VV KSTZ si vyhradzuje právo rozhodnúť o počte postupujúcich a zostupujúcich z III. ligy a spôsobe ich nahradenia
ihneď po skončení súťaže pri rešpektovaní dohodnutého počtu 12 účastníkov pre nasledujúci súťažný ročník
2013/2014.
f) VV KSTZ si vyhradzuje právo rozhodnúť o počte postupujúcich a zostupujúcich z III. ligy a spôsobe ich nahradenia
po skončení súťaže po uzávierke prihlášok do nasledujúceho súťažného ročníka.
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1/ Usporiadateľ: Z rozhodnutia VV KSTZ Banská Bystrica je poverený usporiadaním stolnotenisový oddiel STK Nová
Baňa.
2/ Dátum usporiadania: 4. mája 2013 t. j. sobota
3/ Miesto: stolnotenisová herňa STK Nová Baňa, Železničný rad 70, Nová Baňa.
4/ Riaditeľstvo súťaže:
riaditeľ turnaja: Stanislav Katina
hlavný rozhodca: Ivan Šedivec
Právo štartu: víťaz IV. ligy z príslušnej oblasti, alebo družstvo na základe rozhodnutia príslušného VV ObSTZ. Právo
štartu a tým pádom aj postupu do súťaže riadenej KSTZ BB má mužstvo, ktoré má od začiatku súťažného ročníka
registrovaných minimálne prvých štyroch hráčov súpisky v SSTZ.
1/ ObSTZ Rimavská Sobota: STK Magnezit Revúca – Tisovec „B“
organizačný pracovník: Tibor KAŠŠAI, Daxnerova 1182/4 050 01 Revúca, č. tlf mobil: 0902 643 771, e-mail:
tkassai@zoznam.sk
2/ ObSTZ Zvolen: Doprastav Zvolen „B“
organizačný pracovník: Miroslav PIRNIK, M.R.Štefánika 23, 960 01 Zvolen č. tlf. mobil: 0905 975 931, e-mail:
miroslav.pirnik@gmail.com,
3/ ObSTZ Žiar nad Hronom: Telovýchovná jednota Kremnica „B“,
organizačný pracovník: Ing. Ľubor KRAUS, ČSA 1349/9A, 967 01 Kremnica, č. tlf mobil 0903 739 983 e-mail:
krauslubor@yahoo.com
4/ ObSTZ Banská Bystrica: STO Podkonice
organizačný pracovník: PATRÁŠ Milan st. č.tlf. mobil 0915 695 889, e-mail: milan905@post.sk
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V prípade, že niektorý z účastníkov s právom štartu toto právo nemôže z rôznych dôvodov využiť je potrebné obratom
informovať predsedu ŠTK príslušného oblastného zväzu, aby prípadne zaistil náhradu. Ďalej je potrebné aby najneskôr
3.5.2013 zástupca družstva s právom štartu informoval p.Ivana Šedivca, že sa družstvo kvalifikácie zúčastní resp.
nezúčastní.
6/ Žrebovanie: uskutoční sa v mieste konania 4. mája 2013 o 08:45. Družstvu, ktoré sa dostaví po žrebovaní bude
pridelené voľné miesto v rozpise stretnutí v tabulke pre 4 účastníkov podľa vzoru v Súťažnom poriadku stolného tenisu.
7/ Stravovanie: na vlastné náklady
8/ Úhrada nákladov: účastníci štartujú na vlastné náklady
9/ Vklady: uhradia sa najneskôr pred žrebovaním vo výške 15,-EUR za každé družstvo, účastníka kvalifikácie, ktoré
budú slúžiť na čiastočnú úhradu nákladov za použitie hracej miestnosti.
B. TECHNICKÉ A OSTATNÉ USTANOVENIA
10/ Predpis: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, podľa Súťažného poriadku stolného tenisu a podľa ustanovení
tohoto predpisu. Hrá sa s loptičkami, ktoré dodá usporiadateľ, pokiaľ sa súperi nedohodnú ináč.
11/ Systém súťaže: Hrá sa systémom, každý s každým. Usporiadateľ si na základe počtu prezentovaných účastníkov
vyhradzuje právo na zmenu systému.
12/ Podmienky súťaže: Všetky štartujúce družstvá sa musia preukázať súpiskou platnou pre súťažný ročník 2012/2013
a platnými registračnými preukazmi SSTZ.
13/ Hodnotenie výsledkov:
Štvorčlenné družstvá,14 zápasov v poradí
Kolo štvorhier 1.kolo dvojhier 2.kolo dvojhier 3.kolo dvojhier
1. štvorhra
3. A – X
7. B – X
11. C – X
2. štvorhra
4. B – Y
8. C – Y
12. D – Y
5. C – Z
9. D – Z
13. A – Z
6. D – U
10. A – U
14. B – U
Družstvo vyžrebované do Bergerovej tabulky v poradí ako domáce odohrá stretnutie v poradí A,B,C,D
Stretnutie sa skončí, ak jedno z družstiev v stretnutí dosiahne 8 bod, alebo za stavu 7:7.

Ak majú po odohranej súťaži dve, alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, o ich umiestnení rozhoduje väčší počet
bodov zo vzájomných stretnutí. Ak je rovnaký, rozhoduje rozdiel setov zo vzájomných stretnutí. Ak ani tieto kritéria
neumožňujú určiť poradie, rozhoduje rozdiel bodov zo všetkých stretnutí.
14/ Časový rozpis: 08:00 - 08:45 prezentácia účastníkov, kontrola dokladov
08:45 žrebovanie
09:00 začiatok kvalifikácie
15/ Rozhodcovia: rozhodcov k jednotlivým zápasom určuje hlavný rozhodca
V prípade rôznych komplikácií (meškanie, odrieknutie účasti a pod.) telefónny kontakt na hlavného rozhodcu kvalifikácie
p. Ivana Šedivca mobil : 0908 705 293
Vypracoval:

Stanislav Hartwig
poverený riadením súťaže 3. ligy KSTZ Banská Bystrica

R o be r t H us z t i
Predseda ŠTK VV KSTZ
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