
 

Oblastný stolnotenisový zväz v MARTINE 
za podpory 

mesta Martin, Neografia, a. s., Pizza Pub Orea Sučany  a TT Sport Jozef Klak  

V Y P I S U J E 
Oblastné turnaje regiónu Turiec v stolnom tenise žiactva  

bez rozdielu kategórie a pohlavia súťažný ročník 2022/2023 
 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:  

1. Usporiadateľ :  TJ STO Lokomotíva Vrútky z poverenia ObSTZ Martin 
2. Dátum           :  Štvrtý  turnaj - 18. marca 2023 o 08:45 h (sobota)  
3. Miesto           : Herňa TJ STO Lokomotíva Vrútky, telocvičňa ZŠ Dolinského 
4. Org. výbor    :  predseda               : Peter Babušík 
                             riaditeľ súťaže      : Ing. Rudolf Bukovinský 
                             hlavný rozhodca   : Ján Ďanovský  
                             technický štáb  a zdravotnú službu: zabezpečí usporiadateľ 
5. Prihlášky      :  zaslať na emailovú adresu organizátora súťaže ObSTZ Martin a musia byť doručené 

na emailovú adresu Peter Babušík (obstzmt@gmail.com) najneskôr do 18:00 h 
15. marca 2023 (streda). Prihlášky budú spätne potvrdzované (v prípade, že 
nedostanete do 24 hodín potvrdenie o prihlásení kontaktujte predsedu alebo sekretára 
ObSTZ Martin). Neprihlásení súťažiaci do uvedeného termínu nebudú do súťaže 
zaradení. Súťažiaci ktorí nebudú v deň konania turnaja do 08:45 h odprezentovaní, 
budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia a zápasy v skupinách im 
budú skontumované v prospech súpera. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností 
je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 08:45 h v deň konania turnaja 
organizačnému pracovníkovi (Peter Babušík, t. č. 0907 038 918). Turnaj nie je 
poistený, súťažiaci hrajú na vlastnú zodpovednosť.  

6. Losovanie    :  Bude vykonané 16. marca 2023 a bude zverejnené na webovej stránke ObSTZ Martin 
7. Stravovanie  :  Zabezpečia si kluby, oddiely a školy samostatne  
8. Štartovné         :  2 €/súťažiaci  
9. Informácie   :  Jaroslav Žilla –  predseda ObSTZ Martin č. tel. 0902 237 916, 0905 906 801; 

      Peter Babušík – sekretár ObSTZ Martin č. tel. 0907 038 918. 

TECHNICKÉ USTANOVENIA:  
 

10. Predpis      :  Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku stolného tenisu a podľa 
ustanovení tohto rozpisu. 

11. Kategória  :   Žiačky a žiaci ročník narodenia 2007 a mladší.  
12. Súťaže       :  Hrá sa súťaž jednotlivcov (bez rozdielu kategórie a pohlavia) vo dvojhre na 3 víťazné 

sety z piatich. V prvom stupni súťaže sa súťažiaci rozdelia do skupín (podľa počtu 
prihlásených), v ktorých hrá každý s každým. V druhom stupni súťaže z každej skupiny 
postúpia prví dvaja hráči do  „A“ skupiny – veľké finále a hráči umiestnení na 3. a 4., 
resp. ďalších miestach postúpia do „B“ skupiny – malé finále. V obidvoch skupinách sa 
bude hrať až do konečného umiestnenia. Za umiestnenie v každom turnaji získa hráč 
body, ktoré sa zarátavajú do celkového hodnotenia súťažného ročníka. Prví traja 
v každom turnaji dostanú diplomy a vecné ceny. Na konci súťažného ročníka prví traja 
hráči dostanú diplomy a vecné ceny a najlepších 12 hráčov postúpi na záverečný turnaj 
TOP 12 najlepších hráčov žiackej ligy súťažného ročníka 2022/23.  

 VV ObSTZ Martin má právo zmeny systému v prípade nepriaznivej pandemickej, 
zdravotnej alebo energetickej situácie. 

13. Nasadzovanie:  Štvrtý turnaj podľa umiestnenia na predchádzajúcich troch turnajoch, v slovenskom 
a krajskom rebríčku a umiestnenia z ročníka  2021/2022 prvých 16 hráčov, ostatní 
hráči  budú dolosovaní do skupín tak, aby neboli z jedného klubu, oddielu, školy.    

                                 Víťazi prvého turnaja:   1. Kristián Hollý, 2. Daniel Šuch, 3. Jozef Lacko   
                                 Víťazi druhého turnaja: 1. Kristián Hollý, 2. Šimon Mencel, 3. Barbora Paverová   
                                 Víťazi tretieho turnaja: 1. Kristián Hollý, 2. Šimon Mencel, 3. Daniel Šuch                                                                                                                             



 
14. Právo štartu:  Všetkých turnajov sa môžu zúčastniť len žiačky a žiaci klubov, oddielov, škôl a iných 

organizácii regiónu Turca. 
15. Čas. rozpis :  08:15 h – 08:45 h prezentácia 

od 09:00 h – začiatok a priebeh súťaží 
16. Rozhodcovia:  Rozhodcov k jednotlivým stolom a stretnutiam určí hlavný rozhodca.  
17. Loptičky      :  Zabezpečí usporiadateľ. 
 
 
 

UPOZORNENIE ! Vstup pre všetkých účastníkov majstrovstiev je povolený len v športovej obuvi 
(tenisky s bielou podrážkou). Usporiadateľ za stratené veci nezodpovedá ! 
 
 
 
 
 
 
                Jaroslav  Žilla    v. r.                                                                  Peter Babušík   v. r. 
             predseda ObSTZ Martin                                                           sekretár  ObSTZ Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


