
O B L A S T N Ý  S T O L N O T E N I S O V Ý  Z V Ä Z  -  T R N A V A 
                                                                                                                             22.6.2020 

 
v y p i s u j e 

     Majstrovstvá trnavskej oblasti družstiev mužov – ročník  2020/2021 
 

 

A/ Všeobecné ustanovenia 
 
1. Súťažné triedy:   

• 5. liga mužov – 12 družstiev 

• 6. liga mužov – 12 družstiev 

• 7. liga mužov – 12 družstiev 

• 8. liga mužov – 12 družstiev  

• 9.liga mužov  –  podľa prihlášok 8. ligy  
             

2. Riadenie súťaží: 
Súťaže družstiev trnavskej oblasti riadi výkonný výbor(ďalej len VV ObSTZ) 

prostredníctvom svojej športovo - technickej komisie (ŠTK). 
 
3. Vyžrebovanie: 

Sa uskutoční následne po vyžrebovaní krajských súťaží v priebehu augusta 2020. 
 

4. Usporiadateľ:  
Usporiadateľom jednotlivých stretnutí sú podľa vyžrebovania  družstvá uvedené na 

1. mieste.  
 

5. Termíny: 
   Podrobný časový rozpis bude uvedený vo vyžrebovaní  súťaží. 

 
6. Miesto:   

Hrá sa v hracích miestnostiach uvedených v „Adresári“. Hracie miestnosti schvaľuje 
ŠTK oblastného STZ. 
 

7. Účastníci:  viď prílohu – predbežný zoznam družstiev MO. 
 
8. Prihlášky: najneskôr do 31.7.2020 na adresu sekretára zväzu poštou alebo 

mailom: Mgr. Radovan Hulík, Šidunky 257/42, Jaslovské Bohunice 919 30 , 
sekretarobstztt@gmail.com   

9. Úhrada nákladov:    
Družstvá sa zúčastňujú súťaží na náklady svojich oddielov – klubov. Súťažný vklad 

pre každé družstvo je 50 €, ktorý treba zaplatiť na účet ObSTZ vo VÚB Trnava, číslo 
účtu (IBAN) SK09 0200 0000 0026 8803 8953 Kópiu potvrdenia o zaplatení štartovného 
vkladu treba priložiť k prihláške. 
 

10. Predpis:   
Hrá sa podľa platných Pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku stolného 

tenisu platného od 23.4 2020 a usporiadaní tohoto rozpisu, príp. ďalších pokynov VV a 
ŠTK ObSTZ.  
  
 
11. Systém súťaží:   

Súťaže  sa  hrajú  dlhodobým – dvojkolovým systémom „každý s každým" 2x (doma 
– vonku). Zloženie družstiev mužov je  4-or členné (podľa SP čl. 4.3.6.2.). Stretnutia sa 



hrajú na všetkých 18 zápasov. Stretnutia 4-členných družstiev sa hrajú na dvoch 
hracích stoloch. 

 
Ak z objektívnych dôvodov (vyššia moc) nebude môcť byť súťaž riadne odohraná 

bude možné jej ukončenie, pričom musí byť odohraná minimálne polovica súťaže. Ak 
sa odohrá menej než 50 % zápasov bude súťaž anulovaná. Ak sa odohrá 50-80 % 
zápasov bude rozhodujúca konečná tabuľka I. časti. Ak sa odohrá viac než 80 % 
zápasov bude rozhodujúca konečná tabuľka všetkých už odohraných zápasov. 

    
12.  Postup a zostup:  

Postup:  

• 5. liga mužov - víťaz do baráže o postup do 4. ligy trnavského kraja, 

• 6. liga mužov – umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 5.ligy 

• 7. liga mužov – umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 6.ligy  

• 8. liga mužov – umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 7.ligy  

• 9. liga mužov – umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 8.ligy 
Zostup:  
Po zohľadnení prípadného zostupu družstiev trnavskej oblasti z trnavského kraja ( 4. 
liga ) a po zohľadnení počtu štartujúcich družstiev v jednotlivých ligách z každej ligy 
zostúpi toľko družstiev, aby bol počet družstiev s právom štartu v jednotlivých ligách 
12.  
Následne sa pri rozpise súťaže na nasledovný ročník 2019/2020 počet družstiev 
v ligách aj s ohľadom na počet prihlásených družstiev do poslednej ligy upraví tak, aby 
sa počet družstiev v jednotlivých ligách pohybovali od 8 do 14, pričom sa bude 
preferovať počet 12. V prípade, že z titulu postupu víťaza 5. ligy trnavskej oblasti do 4. 
ligy trnavského kraja je potrebné doplniť súťaž (i ligu) o jedno družstvo, postupuje sa 
rovnako ako keby išlo o doplnenie súťaže podľa článku 13 – doplnenie súťaží. 
 
13. Doplnenie súťaží   

Ak sa do vypísanej súťaže neprihlási družstvo s právom štartu, súťaž sa doplní 
nasledovne: najprv sa doplní súťaž vypadávajúcimi družstvami okrem posledného a to 
v poradí, ako skončili v koncosezónnej tabuľke. Ak doplnenie nestačí, doplní sa ďalšími 
družstvami v poradí za postupujúcimi z nižšej súťažnej triedy. 
Ak sa do vypísanej súťaže prihlási družstvo s právom štartu a počet družstiev v lige 
bude nad 14, vyššia súťažná trieda sa doplní nasledovne: najprv sa doplní súťaž 
vypadávajúcimi družstvami okrem posledného a to v poradí, ako skončili v 
koncosezónnej tabuľke. Ak doplnenie nestačí, doplní sa ďalšími družstvami v poradí za 
postupujúcimi z nižšej súťažnej triedy. 
Ak sa do vypísanej súťaže neprihlási družstvo s právom štartu a počet družstiev vo 
vyššej súťažnej triede je vyšší ako v nižšej súťažnej triede doplní sa liga o družstvo 
z vyššej súťažnej triedy v poradí za zostupujúcimi. Platí len pre 13. a 14. družstvo 
z vyššej súťažnej triedy. 
Ak bude dostačujúci počet družstiev (8) na vytvorenie novej súťažnej triedy, súťaž sa 
doplní podľa bodu 12. a v tomto prípade pre súťaže ObSTZ Trnava nebude platiť veta 
z predpisu 4.3.3.- b) „Podľa rozpisu súťaže môže zostupovať aj viac družstiev,najviac 
však jedna tretina zo všetkých družstiev, ktoré súťaž dohrali ako klasifikované“ zo 
súťažného poriadku SSTZ. 
Ak v najnižších dvoch súťažných triedach nebude dostačujúci počet družstiev (8) zruší 
sa najnižšia súťažná trieda a doplnia sa vyššie súťažne triedy nasledovne: najprv sa 
doplní súťaž vypadávajúcimi družstvami okrem posledného a to v poradí, ako skončili 
v koncosezónnej tabuľke. Ak doplnenie nestačí, doplní sa ďalšími družstvami v poradí 
za postupujúcimi z nižšej súťažnej triedy. 
     
14. Stolnotenisové oddiely - kluby,  ktorých  družstvá  sa zúčastnia "Majstrovstiev 
trnavskej oblasti 2020-2021" predložia sekretárovi ObSTZ súpisku potvrdenú TJ – 
klubom. V súpiskách môžu byť uvedení len pretekári s  platným registračným 



preukazom. Termín predloženia súpisiek sekretárovi ku schváleniu: najneskôr do 
31.8.2020 (stačí poslať elektronickou poštou). 

 
15. Vyplňovanie  súpisiek:   

Pretekár môže byť uvedený maximálne na 3-och súpiskách dospelých. Na 
súpiskách sa uvádza:  - poradie na súpiske 
         - priezvisko a meno 
         - dátum narodenia 
             - umiestnenie v spoločnom oblastnom rebríčku mužov.  
Bez uvedenia poradia hráča  a písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov 
nebude súpiska schválená. Vzor súpisky je prílohou tohto rozpisu. Vzor súpisky je 
prílohou tohto rozpisu.  
 
16. Rozhodcovia:   

       Domáci   oddiel   je   povinný   zabezpečiť   kvalifikovaného rozhodcu s platnou 
licenciou minimálne C. Môže ním byť výnimočne aj domáci hráč, ktorý má platnú 
rozhodcovskú licenciu a nastúpi v stretnutí ako hráč a vedúci domáceho družstva. Ak 
domáci nezabezpečia kvalifikovaného rozhodcu dostane družstvo pokutu, viď bod 27. 
Sadzobník pokút.  
 
17. Námietky:   

Podávajú sa podľa ustanovení SP čl. 4.1.3. Peňažný vklad je 7 €. Za doručenie 
rozhodnutia VV a jeho komisií sa považuje aj zverejnenie príslušného zápisu na 
oficiálnej stránke ObSTZ – Trnava(http://www.obstztrnava.estranky.sk/)  a elektronické 
zaslanie zápisu organizačnému pracovníkovi oddielu. 
 
18. Právo štartu:   

Platná súpiska, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov a platný 
registračný preukaz, bez týchto dokladov nemôže hráč alebo družstvo na stretnutie 
nastúpiť. Toto právo štartu platí bez obmedzenia aj pre kvalifikácie. Registračný 
preukaz nie je potrebné predložiť v prípade, že hráč je evidovaný v centrálnej databáze 
SSTZ s platnou registráciou a zároveň predloží doklad totožnosti (občiansky preukaz, 
pas alebo vodičský preukaz). 

 
19. Striedanie hráča 

Po dosiahnutí desiateho bodu môžu byť vystriedaní v každom družstve ešte traja 
hráči. Ak nebol vystriedaný hráč do dosiahnutia desiateho bodu, môžu byť vystriedaní 
ešte štyria hráči. Hráč, ktorý už striedal, nemôže byť vystriedaný. Za striedanie 
sa nepovažuje ak v prvom kole dvojhier nastúpia iní hráči ako vo štvorhrách. 

 
20. Povolenie štartu ženám: 

Za družstvo mužov môže nastúpiť aj ženy, (dorastenky, žiačky). Na súpiske 
družstva mužov môže byť uvedených aj viacero žien (dorasteniek, žiačok). Žena 
(dorastenka, žiačka) môže nastúpiť za družstvo mužov len vo vlastnom  oddiele - 
klube, pričom jej výsledky sa započítavajú do rebríčka.  

 
21. Začiatky stretnutí   

Hracie dni (pondelok až sobota) a začiatky stretnutí nahlásia družstvá v záväznej 
prihláške, najneskôr však  pri schvaľovaní súpisky.  

 
22. Rozhodcovské zápisy: 

Vzor zápisu zo stretnutia je prílohou tohoto rozpisu, iné zápisy sa nesmú používať. 
Domáci oddiel je povinný zaslať elektronickou poštou - naskenovaný  originál  
fotografiu, najneskôr v prvý pracovný deň po stretnutí na adresu sekretára zväzu 
(sekretarobstztt@gmail.com) . Originál zápisu si družstvo ponechá. Za neskoré 
zaslanie zápisu bude udelená poriadková pokuta 5 €/zápis. Vzor zápisu je prílohou 

http://www.obstztrnava.estranky.sk/


týchto propozícií. V zápise sa krstné meno pretekára píše len raz,   pri prvých dvojhrách. 
Zápis musí obsahovať aj číselný údaj o celkovom bodovom zisku každého pretekára: 
víťazstvá/prehry. Spolu so zápisom je povinné domáce družstvo poslať aj spoločnú 
fotografiu družstiev (platí len pre 5. ligu) a hlavného rozhodcu z nástupu pred stretnutím. 
Bez spoločnej fotografie bude domáce družstvo potrestané pokutou vo výške 50 €.  
 
23. Loptičky plastové:    

Značka môže byť akákoľvek, musí to byť *** hviezdičková biela plastová loptička, 
schválená ITTF,  ktorú uvedie oddiel – klub v záväznej prihláške. 
 
24.  Predohrávanie a dohrávanie stretnutí:   

Ak sa hrá v termíne a čase podľa vyžrebovania  hlásenia sa neposielajú.  
Predohranie stretnutia je možné, ak sa na tom súperi dohodnú vopred, avšak len v tom 
prípade, ak to minimálne 48 hodín vopred písomne oznámia riadiacemu súťaže. 
Oznámenie o dohode predohrávania posiela vždy to družstvo, ktoré o predohrávanie  
žiada. Ak dôjde k predohrávke bez takéhoto oznámenia, bude sa to považovať za to, 
že ani jeden zo súperov na stretnutie nenastúpil a teda obidvom sa prizná kontumačná 
prehra, do tabuľky sa im započíta 0 bodov a obidve družstvá zaplatia pokutu ako v 
prípade nenastúpenia na stretnutie. Tento postup sa uplatní vždy bez ohľadu na 
výsledok predohraného stretnutia.  
Neskoršie odohranie stretnutia je možné len vo zvlášť  odôvodnenom prípade a s 
písomným súhlasom ŠTK  - viď SP čl. 4.3.7.5.6. 
 
25. Hlásenie výsledkov: 

Domáce družstvo mužov je povinné zadať výsledok stretnutia (aj body    
jednotlivých hráčov) najneskôr do 19,00 hod. v prvý pracovný deň po odohraní stretnutia 
na internetovú stránku www.stolnytenis.info, podľa pokynov správcu stránky. 
 
26. Hodnotenie stretnutí:  
víťazstvo = 3 body, remíza = 2 body, prehra = 1 bod,  kontumácia = 0 bodov, 
nenastúpenie k viac ako polovici  predpísaného počtu zápasov v stretnutí = 0 bodov 
 
27.  Sadzobník pokút - sankcie: 

a/  neskoré zaslanie zápisu zo stretnutia alebo zlé tlačivo zápisu     10 € 
b/ neskoré zaslanie súpisky na potvrdenie          5 € 
c/  nenastúpenie na stretnutie                  50 € 
d/  zápis bez spoločnej fotky – pokuta pre domáce družstvo 5. ligy  50 € 
e/  odhlásenie družstva zo súťaže po vyžrebovaní                              100 € 
f/  napísanie zápisu, ktoré sa neodohralo – obe družstvá po             50 € 

V takomto prípade je obom družstvám zároveň s pokutou uložený podmienečný 
trest vylúčenia družstva z pôvodnej súťažnej triedy na tri roky. V prípade 
opakovania rovnakého priestupku počas troch rokov, bude družstvo v 
nasledujúcom súťažnom ročníku vylúčené z pôvodnej súťažnej triedy a bude    
preradené do najnižšej súťaže riadenej ObSTZ Trnava, bez možnosti práva 
štartu vo všetkých vyšších súťažiach riadených ObSTZ a KSTZ Trnava. Družstvo 
zároveň nemôže previesť (“kúpiť“) žiadnu vyššiu oblastnú a krajskú súťaž od 
iného družstva a je povinné znovu zaplatiť pokutu 50 €. 

g/  nezabezpečenie kvalifikovaného rozhodcu     10 € 
 h/   nezaplatenie pokuty znamená zastavenie činnosti všetkých družstiev oddielu  

v MO až do uhradenia pokuty. 
 
28.  Spôsoby kontroly odohratia stretnutí v oblastných súťažiach: 

a/ telefonicky - vyžiadaním si oboch vedúcich družstiev pri nahlasovaní výsledkov. 
      b/ náhodné osobné kontroly - aspoň dve osoby, z toho aspoň jeden člen VV  
          ObSTZ 
 



29. Tituly a ceny: 
Víťazné družstvá získajú titul “Majster oblasti Trnava v stolnom tenise v súťaži 

družstiev  5. – 8. ligy mužov 2020/2021“. Prvé tri družstvá získajú diplom a pohár 
 
 
 
Upozornenie: 

Porušenie tohoto rozpisu bude potrestané podľa Disciplinárneho poriadku 
Súboru predpisov. 
 
 

Jozef Turoň v.r.      Mgr. Radovan Hulík v.r. 
Predseda VV ObSTZ Trnava      sekretár ObSTZ Trnava 
 
 
 
 
 

PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV upravený podľa 
ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov . Všetci účastníci MO družstiev 2020/2021 v zmysle zákona o 
ochrane osobných údajov a nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, 
z 27. apríla 2016 vyjadrujú organizátorovi súťaží súhlas so spracovaním osobných 
údajov. Dotknutá osoba: účastníci súťaží MO družstiev 2020/2021 Prevádzkovateľ: 
Oblastný stolnotenisový zväz Trnava Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, 
fotografie. Účely spracovania osobných údajov: výsledkový servis, fotogaléria na 
stránke ObSTZ. 


