
 A.Všeobecné ustanovenia:

1.Usporiadateľ :

2.Dátum :

3.Miesto :

4.Riaditeľstvo :  riaditeľ:
hl.rozhodca:

zdravotná služba:
organizačný  pracovník:
e-mail:

5.Štart družstiev : BA-TT STK ZŠ Na bielenisku, Pezinok
BA-TT ŠKST Junior Michal na Ostrove
NR-TN ŠKST Topoľčany
NR-TN ŠKST Bošany
ZA-BB KST ZŠ Turčianske Teplice
ZA-BB STK Kalinovo
VR STK Lokomotíva Košice
VR MŠK STO Krompachy

6.Žrebovanie :       

7.Ubytovanie :     Na vlastné náklady klubov

8.Úhrada :         

9.Stravovanie 

10.Cestovné:       

Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 831 53 Bratislava

Vypisuje Majstrovstvá Slovenska 
družstiev mladších žiačok pre rok 2022

Branislav HERMANN
Lucia VOŽĎAROVÁ (0911 342 819)

Odmena rozhodcom, stravovanie na náklady usporiadateľa.

Slovenský stolnotenisový zväz

5.6.2022

STK FUNSTAR Topoľčany, BUTTERFLY Centrum

zabezpečená prostredníctvom Červeného kríža

Zabezpečí usporiadateľ na 5.6.2022. Obed a večera resp. balíček

Penzión Batavya, Hotel Puk, Hotel Nový Kaštieľ

Branislav HERMANN

5.6.2022 o 8,30 hod v športovej hale. Nasadenie družstiev do skupín sa prevedie podľa
súčtu bodového hodnotenia hráčok v rebríčku k 1.5.2022. Základ družstva tvoria prvé 2
hráčky na súpiske prítomné pri prezentácii. Pri žrebovaní do skupín sa bude musieť
dodržiavať triedenie podľa regiónov (v jednej skupine nebudú môcť byť dva kluby z
jedného regiónu).

Na vlastné náklady klubov.



     B. Technické ustanovenia:

1.Predpis :

2.Súťaž :          

3.Systém súťaže :  

4.Poradie zápasov :

5.Podmienka účasti :

6.Časový rozpis :  5.júna 2022
5.júna 2022

7.Rozhodcovia :

8.Loptičky : 

9.Titul : 

10. Výsledky :

11. Delegát SSTZ: Anton Kutiš

 - súpisku družstvá platnú pre MK 2021/2022
 - platné registračné preukazy

 A-X, B-Y, štvorhra, A-Y, B-X,  hrá sa do tretieho víťazného bodu.

2.stupeň - krížový systém  semifinále 1a - 2b a 2a - 1b.Víťazné družstvá hrajú finále a 
porazené o 3 miesto. Družstvá umiestnené v skupinách na 3.mieste (3a - 3b) zohrajú medzi 
sebou stretnutie o 5.miesto a družstvá umiestnené na 4.mieste  v skupinách (4a - 4b) budú 
hrať o 7.miesto.

Víťazné družstvo získa titul Majster SR pre rok 2022.
Družstvá na 1.-3.mieste obdržia diplomy, medaily a poháre.

JOOLA Flash 40+

K jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca 

turnaje.sstz.sk

 - prezentácia, žrebovanie - 8,30 hod.

Všetky družstvá pri prezentácií predložia hlavnému rozhodcovi:

1.stupeň vo dvoch skupinách po 4 družstvá každý s každým do tretieho víťazného bodu.

- pokračovanie podľa časového plánu  hlavného rozhodcu

Dvojčlenné družstvá mladších žiačok

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súboru predpisov SSTZ a tohto rozpisu.

 - začiatok súťaže 9,00 hod.



 A.Všeobecné ustanovenia:

1.Usporiadateľ :

2.Dátum :

3.Miesto :

4.Riaditeľstvo :  riaditeľ:
hl.rozhodca:

zdravotná služba:
organizačný  pracovník:

5.Štart družstiev : BA-TT STK ZŠ Na bielenisku, Pezinok
BA-TT SSTE Dunajská Streda
NR-TN ŠK ŠOG Nitra
NR-TN KST Raksit
ZA-BB MSK Čadca
ZA-BB ŠKST Lučenec
VR STK Lokomotíva Košice
VR ŠKST Michalovce

6.Žrebovanie :       

7.Ubytovanie :     Na vlastné náklady klubov

8.Úhrada :         

9.Stravovanie 

10.Cestovné:       

5.6.2022 o 8,30 hod v športovej hale. Nasadenie družstiev do skupín sa prevedie podľa
súčtu bodového hodnotenia hráčov v rebríčku k 1.5.2022. Základ družstva tvoria prví 2
hráči na súpiske prítomní pri prezentácii. Pri žrebovaní do skupín sa bude musieť
dodržiavať triedenie podľa regiónov (v jednej skupine nebudú môcť byť dva kluby z
jedného regiónu).

Penzión Batavya, Hotel Puk, Hotel Nový Kaštieľ

Odmena rozhodcom, stravovanie na náklady usporiadateľa.

Zabezpečí usporiadateľ na 5.6.2022. Obed a večera resp. balíček

Na vlastné náklady klubov.

Samuel DOMIN

zabezpečená prostredníctvom Červeného kríža
Branislav HERMANN

Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 831 53 Bratislava

Vypisuje Majstrovstvá Slovenska 
družstiev mladších žiakov pre rok 2022

Slovenský stolnotenisový zväz

5.6.2022

STK FUNSTAR Topoľčany, BUTTERFLY Centrum

Branislav HERMANN



     B. Technické ustanovenia:

1.Predpis :

2.Súťaž :          

3.Systém súťaže :  

4.Poradie zápasov :

5.Podmienka účasti :

6.Časový rozpis :  5.júna 2022
5.júna 2022

7.Rozhodcovia :

8.Loptičky : 

9.Titul : 

10. Výsledky :

11. Delegát SSTZ: Anton Kutiš

K jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca 

JOOLA Flash 40+

Víťazné družstvo získa titul Majster SR pre rok 2022.
Družstvá na 1.-3.mieste obdržia diplomy, medaily a poháre.

turnaje.sstz.sk

Všetky družstvá pri prezentácií predložia hlavnému rozhodcovi:
 - súpisku družstvá platnú pre MK 2021/2022
 - platné registračné preukazy

 - prezentácia, žrebovanie - 8,30 hod.
 - začiatok súťaže 9,00 hod.

- pokračovanie podľa časového plánu  hlavného rozhodcu

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súboru predpisov SSTZ a tohto rozpisu.

Dvojčlenné družstvá mladších žiakov

1.stupeň vo dvoch skupinách po 4 družstvá každý s každým do tretieho víťazného bodu.

2.stupeň - krížový systém  semifinále 1a - 2b a 2a - 1b.Víťazné družstvá hrajú finále a 
porazené o 3 miesto. Družstvá umiestnené v skupinách na 3.mieste (3a - 3b) zohrajú medzi 
sebou stretnutie o 5.miesto a družstvá umiestnené na 4.mieste  v skupinách (4a - 4b) budú 
hrať o 7.miesto.

 A-X, B-Y, štvorhra, A-Y, B-X,  hrá sa do tretieho víťazného bodu.


