
 

PROPOZÍCIE 4.KOLA 

STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA 

VETERÁNOV V STOLNOM TENISE 

 
Všeobecné ustanovenia: 

 
Usporiadateľ: JMC Lužany pri Topli 
Miesto: Športová hala Igora Nováka, GIRALTOVCE 

 
Dátum: sobota 21.5.2022 o 9:00 hod. 
 
Riaditeľ súťaže:               Ing. Milan Zadubenec      
Organizační pracovníci: Ing. Miroslav Sabol, Ing. Miroslav Cigán   
Hlavný rozhodca:           Erik Hajduk 
Zapisovateľ:                 Marián Gdovin 
 
Prihlášky:            priamo do turnajového softvéru na https://turnaje.sstz.sk/  
                                alebo mailom na adrese erikhajduk@gmail.com alebo   
                                telefonicky na čísle 0915/383325 do piatku 20.5.2022 do  
                                19:00 hod. !!! Prihlášky po tomto termíne má hlavný  
                                rozhodca právo odmietnuť !!!  
 
Štartovné:  Členovia 4 Eur, nečlenovia 7 Eur vyberá usporiadateľ 
   Hlavný rozhodca má právo nepripustiť vopred  
                                neprihláseného hráča na turnaj !!!  
 
Tieto propozície budú zverejnené na stránke www.sstz.sk na stránke Slovenského 
klubu veteránov  
 
Technické ustanovenia: 
 
Predpis: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, smerníc Slovenského klubu 
                     veteránov a ustanovení tohto rozpisu 
 
Vekové kategórie a disciplíny:   
Dvojhra muži: 
40 – 49 r., 50 – 59 r., 60 – 64 r., 65 – 69 r.,  70 – 74 r.,  75 – 79 r.,  nad 80 r. 
 
Dvojhra ženy: 
do 60 r.,  nad 60 r.  
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Nasadenie:  
Podľa aktuálne vydaného a platného rebríčka veteránov a veteránok jednotlivých 
kategórií 
 
Hrací systém:   
1. stupeň – skupinový, podľa počtu prihlásených v 3-4 členných skupinách 
2. stupeň – Progresívny KO systém – zo skupín postupujú prví dvaja (dve). Zápasy  
                   sa hrajú na tri víťazné sety z piatich 
                   Hráči na 1. a 2.mieste  postupujú do horného pavúka kde sa hrá  
                   o každé miesto 
                   Hráči na 3.-4.mieste v skupinách hrajú dolný pavúk o každé miesto          
 
V prípade, že bude prihlásených hráčov 7 a menej v kategórii, hrá sa každý 
s každým. Ak hráčov nebude aspoň 5, kategórie sa budú zlučovať. 
 
Ceny:                Prví traja v každej kategórií budú odmenení pohárom a diplomom 
 
Protesty:          písomne po zaplatení vkladu 10 eur, rozhoduje riaditeľstvo  
                         turnaja + hlavný rozhodca alebo jeho zástupca 
 
Prezentácia a časový rozpis turnaja:    
Muži 
21.5.2022 (sobota) 
Prezentácia  
kategória 40 – 49 roční    sobota 21.5.2022 od 7:45 do 8:30 hod. 
kategória 50 – 59 roční    sobota 21.5.2022 od 7:45 do 8:30 hod. 
kategória 60 – 64 roční    sobota 21.5.2022 od 7:45 do 8:30 hod. 
kategória 65 – 69 roční    sobota 21.5.2022 od 7:45 do 8:30 hod. 
 
Vyžrebovanie 8:35 – 9:00 
Začiatok súťaží 9:00 
 
Prezentácia 
kategória 70 – 74 roční    sobota 21.5.2022 od 11:00 do 12:30 hod. 
kategória 75 – 79 roční    sobota 21.5.2022 od 11:00 do 12:30 hod.  
nad 80 rokov                    sobota 21.5.2022 od 11:00 do 12:30 hod.  
 
Ženy 
21.5.2022 (sobota) 
Prezentácia 
kategória do 60 rokov      sobota 21.5.2022 od 11:00 do 12:30 hod. 
kategória nad 60 rokov    sobota 21.5.2022 od 11:00 do 12:30 hod. 
 
Vyžrebovanie 12:35 – 13:00 
Predpokladaný začiatok súťaží 13:00 
 
 
 
Loptičky: *** 40 + plastové, zabezpečí usporiadateľ 



 
Turnaj sa bude hrať na 9 stoloch 
 
Poťahy: Musia zodpovedať platným predpisom !      

 
Poistenie: turnaj nie je poistený, účastníci si svoje poistenie riešia sami  
                  Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu.  
 
Prosíme účastníkov o dochvíľnosť, nakoľko program dňa je náročný a každé 
väčšie zdržanie predlžuje trvanie turnaja.  
 
Občerstvenie: Bufet v mieste turnaja v pekných priestoroch s výhľadom na  
                                hraciu plochu 
                                Bude sa podávať 
                                - poľovnícky guľáš 
                                - párky 
                                - ovčí syr s cibuľkou 
                                - nealko, pivo, káva, čaj a iné   
 
Každý hráč a hráčka štartuje na vlastnú zodpovednosť 
 
 
 

Ing. Milan Zadubenec, riaditeľ súťaže       Erik Hajduk, hlavný rozhodca 


