
PROPOZÍCIE MAJSTROVSTIEV REGIÓNU JEDNOTLIVCOV BA-TT – mužov a žien 2023 

  

 

1. Kategória Muži, ženy 

2. Dátum konania 11.2.2023 

3. Usporiadateľ KSTZ Trnava 

4. Adresa hracej miestnosti Stolnotenisová hala SSTZ, Černockého 6, BA 

5. Riaditeľ turnaja Ing. Anton H a m r a n 

6. Hlavný rozhodca Stanislav Sládkovič m 0905 410 570 

7. Zástupca hlavného rozhodcu Jozef Černý, Jaroslav Freund 

8. Informácie Vít Dobiš, m 0907 663 809, Alexander Cibula, m 0904 689 585 

9. Prihlášky 

do 10.2.2023 (piatok) do 19:00 hod, on-line registrácia na: 
https://turnaje.sstz.sk/turnaj/majstrovstva-regionu-jednotlivcov-ba-tt-
muzov-a-zien-2023/registration 
 

10. Žrebovanie (čas a miestnosť) 
Pred začiatkom turnaja (hala SSTZ) 
Nasadzovanie podľa platných  slovenských rebríčkov k 1.12023, 
následne krajských a oblastných rebríčkov k 30.6.2022 

11. e-mail pre odhlásenie z MRegJ stanislavsladkovic@gmail.com 

12. Výsledky https://turnaje.sstz.sk/turnaj/majstrovstva-regionu-jednotlivcov-ba-tt-
muzov-a-zien-2023 
 

13. Vklad 10 EUR za hráča  

14. Stravovanie 

Zabezpečené formou bufetu v areáli  SSTZ     LOKO-PUB 
Možnosť prihlásenia obedu v cene 8 €. Polievka a bravčový rezeň –
prihlásenie obeda pri registrácii hráča na turnaj, prípadne telefonicky 
organ.  pracovníkom –  Alexander Cibula, Vít Dobiš 

15. Počet stolov a limit účastníkov 12 stolov, maximálny počet 150 účastníkov 

16. Predpis 
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku a týchto 
propozícií 

17. Súťaže Dvojhra a štvorhra mužov a žien 

18. Podmienky štartu 
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom. 
Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. 

19. Rozhodcovia K stolom určí HR z radov súťažiacich 

20. Prezentácia V deň konania turnaja od 7.45 do 8.30 

21. Loptičky *** (značka, farba) *** Joola Flash, biela 

22. Ceny 

Hráči na prvých troch miestach  vo dvojhre a za prvé miesto vo štvorhre 
získajú diplom  a pohár. O tretie miesto sa nehrá. Štvťfinalisti 
v súťažiach jenotlivcov bez ohľadu na krajskú príslušnosť majú právo 
štartu na M-SR mužov a žien pre rok 2023.    

23. Sťažnosti, protesty V zmysle súťažného poriadku 
 
Všeobecné ustanovenia: 
 
Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 prezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti  opätovného zaradenia. 
Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja 
organizačnému pracovníkovi.  
Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci 
platných predpisov. 
 

 

Riaditeľ turnaja:  Ing. Anton H a m r a n, v.r.                        Hlavný rozhodca:      Stanislav Sládkovič,  v.r. 
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