Oblastný stolnotenisový zväz Žiar nad Hronom

ROZPIS
majstrovských stolnotenisových súťaží družstiev riadených ObSTZ ZH pre
súťažný ročník 2014 / 2015
Oblastný stolnotenisový zväz Žiar nad Hronom vypisuje majstrovské súťaže družstiev
dospelých v stolnom tenise v sezóne 2014 – 2015.
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadenie súťaže: Súťaže riadi ObSTZ Žiar nad Hronom prostredníctvom svojej športovotechnickej komisie.
2. Usporiadateľ: Usporiadateľom jednotlivých stretnutí budú kluby, ktorých družstvá budú
vo vyžrebovaní uvedené na prvom mieste
3. Termíny súťaží: október 2014 až apríl 2015. Podrobný časový rozpis bude uvedený vo
vyžrebovaní jednotlivých súťaží.
4. Miesto konania: Hrá sa v hracích miestnostiach zúčastnených oddielov. Podmienkou je
veľkosť miestnosti s možnosťou postavenia minimálne dvoch stolov, pre min. rozmery podľa
pravidiel ST bod. 3.2.3.1.a. Pri domácich súťažiach musí byť v hracej miestnosti najmenej
15°C, miestnosť však nesmie byť vykúrená na viac, ako 28°C.
5. Úhrada nákladov: Družstvá štartujú na náklady svojich oddielov
6. Prihlášky: Riadne vyplnené prihlášky do súťaže zašlú kluby – oddiely:
a.) e-mailom na adresu stolnyteniszh@gmail.com do 18.09.2014
b.) priniesť osobne na konferenciu - aktív 19.09.2014
7. Súťažné triedy:

- 4.liga mužov
- 5. liga mužov
- súťaže žiakov bude organizovať KM v spolupráci s klubmi formou BTM.

8. Štartovné: Štartovné za štart v 4. a 5. lige je 15,-€ za každé družstvo.
Štartovné uhradiť na aktíve vedúcich družstiev. Družstvo, ktoré nebude mať uhradené
štartovné nebude zaradené do súťaže.
9. Vyžrebovanie: na aktíve, ktorý sa bude konať v piatok 19.09.2014 so začiatkom o 15:30
v jedálni 4. ZŠ v Žiari nad Hronom(Jilemnického ulica č.2).
10. Právo štartu:
a.) v 4. lige majú právo štartu družstvá, ktoré ukončili súťaž v minulom ročníku, pričom
nevypadli do 5. ligy a družstvá, ktoré vypadli z vyššej súťaže riadenej KSTZ BB t.j. z 3. ligy
patriace do našej oblasti, alebo postúpili z 5. ligy (nižšej súťaže) a prihlásia sa do súťaže
v súlade s týmto rozpisom

b.) v 5. lige majú právo štartu družstvá našej oblasti, ktoré sa prihlásia do súťaže v súlade
s týmto rozpisom
Právo štartu
4. liga:
OŠK Hliník nad Hronom „B“
OŠK Dolná Ves
ŠK Žarnovica „A“
STK Lovčica Trubín – Lutila
ŠK Žarnovica „B“
MTK Žarnovica „A“
ŠKST Banská Štiavnica
MŠK STK Žiar nad Hronom „B“
STK Orovnica
STK Vyhne „A“
TJ Kremnica „B“
OŠK Stará Kremnička
5. liga: ostatné prihlásené družstvá
B. TECHNICKÉ A OSTATNÉ USTANOVENIA
11. Predpis: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, podľa Súťažného poriadku stolného
tenisu a podľa ustanovení tohto rozpisu.
12. Súťažné triedy: Majstrovské súťaže dospelých sú rozdelené do dvoch tried 4. a 5. liga.
Súpisky 4.ligy budú potvrdzované len s hráčmi, ktorí majú platné registračné preukazy SSTZ.
Hráči, ktorí nemajú platný registračný preukaz nemôžu hrať 4.ligu.
V 5. lige je povolené hrať aj bez platnej registrácie hráčov na SSTZ, k prehľadnosti sledovania
prestupov hráčov však budú v priebehu sezóny vydané preukazy Oblastným stolnotenisovým
zväzom Žiar nad Hronom. Hosťovanie alebo prestup hráča musí byť ohlásený v zmysle
prestupového poriadku.
13. Systém súťaže: V každej triede sa hrá dlhodobo, dvojkolovo. Hrací deň: 4. aj 5. liga
v nedeľu o 10:00 hod. Žiadosti o výnimky hracej doby budú prehodnocované resp.
schvaľované výkonným výborom ObSTZ ZH len v odôvodnených prípadoch.
14. Podmienky účasti: Majstrovských súťaží 4. a 5. ligy družstiev sa môžu zúčastniť družstvá
oddielov so sídlom v oblasti okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, s právom
štartu v príslušných oddeleniach súťaží.
15. Postupy a zostupy: Postupy a zostupy medzi majstrovstvom kraja a majstrovstvom
okresu určuje postupový kľúč stanovený KSTZ BB. Víťazné družstvo I. triedy má právo
postupu do kvalifikácie o postup do 3. ligy. Postupy a zostupy medzi 4. a 5. ligou určuje
postupový kľúč stanovený ObSTZ ZH. Družstvo, ktoré sa umiestni v 4. lige na poslednom 12.
mieste vypadáva do 5. ligy a nahradí ho víťaz 5. ligy. Počet ďalších zostupujúcich z 4. ligy bude
určený podľa počtu zostupujúcich z vyšších súťaží, pri zachovaní počtu 12 družstiev v 4. lige.
16. Súpisky: Pre zostavenie súpisiek platia pravidlá podľa Súťažného poriadku. Každý oddiel
musí mať súpisku potvrdenú ŠTK VV ObSTZ ZH. Na súpiske musia byť uvedení všetci hráči,
ktorí sú oprávnení za družstvo štartovať. Hráči, ktorí sú na súpiske uvedení na 5., 6. a ďalšom
mieste, môžu byť uvedení aj na súpiske toho istého oddielu, ktoré štartuje v nižšej súťaži.
Oddiel, ktorý má v tej istej súťaži viac družstiev, môže hráčov rozdeliť podľa vlastnej voľby do
A a B družstva, v priebehu súťaže nie je možné, aby hráč z A družstva štartoval za B družstvo
a opačne. Pre poradie na súpiske platí krajský rebríček, oblastný rebríček pre poradie

ostatných hráčov platí vnútroddielový rebríček. Súpisku na potvrdenie priniesť na
vylosovanie súťaže v dvoch prevedeniach (jedna kópia ostáva pre ŠTK VV ObSTZ ZH).
17. Zloženie družstiev, poradie stretnutí:
Stretnutia hrajú 4-členné družstvá. Stretnutia sa hrajú na 18 zápasov. Záväzné poradie
zápasov je uvedené v Súťažnom poriadku resp. v zápise o stretnutí, pred stretnutím sa
nežrebuje o poradie A / X, ale domáce družstvo bude mať automaticky X.
Zostavy štvorhier sú voľné a môžu v nich nastúpiť aj tí, čo nehrajú vo dvojhrách. Za jedno
družstvo môžu nastúpiť 4 až 8 hráči. Striedanie hráča v stretnutí družstiev sa môže realizovať
najskôr po odohraní štvorhier a prvej sérii dvojhier. Striedanie je možné len jedenkrát počas
stretnutia. Po vystriedaní musí nový hráč dohrať stretnutie na pozícii striedaného hráča.
18. Predloženie zostáv družstiev, súpisiek a registračných preukazov:
Desať minút pred stanoveným začiatkom stretnutia si vedúci družstiev vzájomne skontrolujú
súpisky a registračné preukazy. 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. Vedúci
družstva môže predložiť aj fotokópiu registračných preukazov, pokiaľ je táto fotokópia
potvrdená originálnym podpisom a pečiatkou ŠTK ObSTZ Žiar nad Hronom.
19. Čakacia lehota, predohranie a odklad stretnutia:
Čakacia lehota na súperov sa stanovuje jednotne na 20 minút po stanovenom začiatku
stretnutia. Prípadné meškanie je povinný vedúci družstva zdôvodniť krátkym zápisom. Všetky
stretnutia sa musia odohrať v termíne podľa vyžrebovania. Predohrať stretnutie v skoršom
termíne je možné na základe vzájomnej dohody obidvoch súperov s tým, že vedúci
domáceho družstva informuje predsedu ŠTK alebo predsedu VV najneskôr 2 dni dopredu
telefonicky alebo 7 dní vopred písomne. Súhlas ŠTK KSTZ nie je potrebný. Stretnutie nie je
možné odohrať po termíne vyžrebovania (výnimka je možná len z dôvodov uvedených v
Súťažnom poriadku).
20. Loptičky: Hrá sa s loptičkami bielej farby, ktoré sú schválené Medzinárodnou
stolnotenisovou federáciou, majú schvaľovací znak ITTF a tri hviezdičky. Družstvo uvedené vo
vyžrebovaní na prvom mieste je povinné zabezpečiť k stretnutiu loptičky jednej značky v
potrebnom množstve.
21. Rakety: Hráč musí mať farebne rozlíšené poťahy na oboch stranách bez ohľadu na druh
poťahu. Povolené farby sú len červená a čierna. Poťah musí byť v zozname ITTF schválených
pre nastávajúcu sezónu. Zoznam je k dispozícii na internetovej stránke www.sstz.sk.
Upozorňujeme hráčov, že na základe doplnenia pravidiel je od 1. septembra 2008 zakázané
používať na lepenie poťahov prchavé lepidlá. Každý hráč je zodpovedný za to, že na jeho
rakete je poťah prilepený lepidlom, ktoré neobsahuje škodlivé prchavé rozpúšťadlá. Zoznam
schválených lepidiel bude uverejnený na internetovej stránke www.sstz.sk.
22. Nahlasovanie výsledkov: Usporiadateľský oddiel je povinný telefonicky, formou SMS
alebo e-mailom nahlásiť výsledok stretnutia do hodiny po skončení MZ v deň zápasu tel. č.
0907 221 533, e-mail: stolnyteniszh@gmail.com.
23. Odosielanie zápisov: Usporiadateľský oddiel je povinný odoslať originál zápisu
riadiacemu súťaže, nie neskôr ako prvý pracovný deň po odohraní zápasu, buď poštou na

adresu: Filip Turčan, Pod Donátom 1375/4, 965 01 Žiar nad Hronom alebo skenovaný
v elektronickej forme na adresu stolnyteniszh@gmail.com.
V prípade námietok v zápise je potrebné zaslať originál zápisu.
24. Pokuty :

a) 3 €. za nenahlásenie výsledkov z MZ družstiev mužov
najneskôr do hodiny po zápase v deň MZ
b) 3 € za nenahlásenie výsledkov z predohrávaného MZ v deň konania MZ
najneskôr do hodiny po zápase
c) 20 € za predohranie stretnutia bez oznámenia riadiacemu súťaže (ŠTK).
d) 3 €. - za včasné nezaslanie zápisu (zápisy je potrebné zasielať
riadiacemu súťaže v prvý pracovný deň po odohratí stretnutia.
d1) 5 €. za každé opakované nezaslanie zápisu
e) 30 €. za nenastúpenie družstva k stretnutiu
f) 50 €. za druhé nenastúpenie na stretnutie
g) 100 € za 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 ObSTZ ( okrem vypísania s uvedením nenastúpenia
súpera) : pokuta 50.- Eur pre obidve družstvá a podmienečné vylúčenie zo
súťaže. V prípade opakovania, vylúčenie príslušného družstva zo súťaží
riadených ObSTZ.
ch) Ďalšie pokuty sú v kompetencii VV ObSTZ ( ŠTK,DK )
Poznámka : z pokút obdrží družstvo, proti ktorému sa súper
nedostavil,70% z výšky pokuty a 30% riadiaci zväz.
i) v prípade neuhradenia akejkoľvek pokuty do určeného termínu, bude
príslušnému družstvu zastavená činnosť. V prípade zastavenia činnosti
družstvo majstrovské stretnutie prehráva kontumačne.

25.Disciplinárne konanie : Disciplinárny orgán začne disciplinárne konanie, ak nadobudol
presvedčenie, že sú k tomu oprávnené dôvody. Môže tak urobiť z vlastného, alebo iného
podnetu – podľa bodu 5.8.1. DP
26. Prestupy, hosťovania: Zasielať na predsedu MK, poplatky za prestup, resp. hosťovanie
sú podľa bodu 3.7.1. PP. (4 EUR pri prestupe resp. hosťovaní v rámci OSTZ)
Prevody :
Poplatok za prevod súťaže podľa bodu 4.3.4.9. SP – 70 €.
27. Výsledky, informácie a úradné správy:
Výsledky, novinky, úradné správy a iné potrebné informácie budú zverejňované na zväzovej
stránke ObSTZ ZH: www.stolnytenisziar.webnode.sk . Úradné správy budú taktiež posielané
na e-mailovú adresu organizačného pracovníka klubu, ktorá bude uvedená v prihláške.
Výsledky budú zverejňované aj na stránke www.pinec.info .

V Žiari nad Hronom 8.9.2014

Jaroslav Zliechovec
predseda VV ObSTZ ZH

