
OKRESNÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ  NOVÉ ZÁMKY 

R  O Z P  I S 
súťaže družstiev mužov v stolnom tenise 

2018 – 2019 

1. Riadenie  : Výkonný výbor OSTZ prostredníctvom svojej ŠTK. 

2. Predpis  : hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov SSTZ a  
     ustanovení tohto rozpisu. 

3. Súťaže   6 liga muži    7.liga muži     8.liga muži 

4. Usporiadateľ : oddiel uvedený vo vyžrebovaní na prvom mieste. 

5. Termíny  : uvedené vo vyžrebovaní 

6. Hracie dni  : uvedené vo vyžrebovaní. 

7. Miesto : hracie miestnosti klubov uvedené na www.pinec.info (rubrika zväz/ 
   súpisky )    
    
8. Právo štartu :  podľa prílohy č. 1 

9. Štartovné : 6.liga   25 €            7.liga  20 €             8. liga  15€ 

10. Hrací systém : štvorčlenné družstvá, základná časť 18 zápasov ( 2 štvorhry, 16   dvoj- 
   hier).-  VI. a VII .liga o záchranu 17 zápasov (16 dvojhier, 1 štvorhra)     

do  9. víťazného bodu. 

11. Systém súťaží : základná časť – každý s každým doma-vonku 
   VI.liga, VII.liga -  o záchranu  9 – 12,  po základnej časti na 1 výhru 
   poradie stretnutí určí nová tabuľka vzájomných stretnutí týchto druž- 
   stiev. 1.kolo: 1-2  (víťaz obsadí 9.miesto), 3-4 (prehrávajúci obsadí 12. 
   miesto). 
   2. kolo: prehrávajúci 1/2- víťaz ¾ (víťaz obsadí 10.miesto, prehrá- 
   vajúci obsadí 11.-miesto)   
   pravidlá o záchranu: hrá sa na výhry. Hrajú sa len dvojhry.Stretnutie 
   končí ziskom víťazného 9. bodu (záväzné je poradie zápasov v zápise) 
   za stavu 8:8 rozhodne štvorhra (zostava na ňu sa určí až pred jej kona- 
   ním, nie na začiatku) 

• hrať môže iba hráč, ktorý do konca základnej časti súťaže, odohral 
za klub v rôznych súťažiach mužov minimálne  40 % dvojhier. 
Zápasy v nadstavbe o záchranu sa pre účely zostavenia  rebríčka 
jednotlivcov do počtu odohraných zápasov nerátajú. 
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• VIII.liga – každý s každým (doma, vonku)- dvakrát 

12. Bodovanie  : výhra 3 body, remíza 2 body, prehra 1 bod, kontumácia 0 bodov 

13. Postupy  : 6.liga – víťaz do V.ligy kraja 
     7.liga – víťaz do 6.ligy v okrese 
     8.liga – víťaz do 7.ligy 
     Ak víťaz odmietne právo postupu, preberajú ho ďalší podľa poradia v 
     zmysle  čl. 4.3.3.2.7 SP. 

14. Zostupy  : 6.liga – posledný do 7.ligy, ďalší podľa čl. 4.3.3 SP 
     7.liga – posledný do 8.ligy, ďalší podľa čl. 4,3,3, SP 

15. Podmienky štartu : zaslanie prihlášky do 17.8.2017  e-mailom na adresu: 
     ostznz@gmail.com 

- zaplatenie štartovného v zmysle bodu 9 tohto rozpisu 
- zaslanie súpisky družstva ( e-mailom, resp. osobne) 

na súpiske môžu byť uvedení len  hráči s platnou registráciou. 

16. Štart žien za mužov: v stretnutí môžu hrať maximálne dve. Na súpiske sa uvádzajú za  
      menami mužov. Ženy, ktoré bodová hodnota z rebríčka mužov zara- 
      ďuje do základu daného družstva mužov, už nemôžu byť na súpiske 
       nižšieho družstva mužov. 

17. Pozícia družstiev :  Nežrebuje sa. Domáci má vždy X, hostia A. 

 18. Súpiska družstva :  pred stretnutím sa nepredkladá, záväzná je na internete 

19. Registračný preukaz: sa predkladá pred stretnutím v zmysle čl. 4.3.7.7.2   SP, t.j. 
        ak je hráč evidovaný v centrálnej databáze SSTZs platnou registrá- 
        ciou nemusí predložiť reg.preukaz, ovšem musí sa preukázať  neja- 
        kým osobným dokladom ( obč.preukaz, pas, vodičský preukaz). 

20. Loptičky    :  trojhviezdičkové plastové  schválené ITTF bez určenia poradia.                                         
. 
21. Zmena termínu stretnutia :   Odložiť termín zápasu na neskorší, ako je uvedený v žrebo- 
        vaní nie je dovolené, resp. len pri splnení bodu 4.3.7..5.6 SP Ak  
        má klub v základe družstva hráča, ktorý hrá SPM, KBT alebo 1.ligu 
        žiakov a dorastencov môže najneskôr 5 dní pred stretnutím požiadať 
        o jeho preloženie – predohrávku. Ak sa súperi na predohrávke nedo- 
        hodnú, zápas sa hrá v piatok o 18.00 h. Ak tento termín nie je zo 
        športového hľadiska vhodný, termín určí ŠTK. 
        Predohrať stretnutie na základe vzájomnej dohody družstiev je podľa
        SP možné. Túto dohodu  musia obe družstvá (domáci i hostia) ozná–
        miť nejneskôr jeden deň pred jej konaním e-mailom (ostznz@gmail.
        com)    
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22. Hranie stretnutia :  Podľa SP 4.3.7.9.3.3. sa bude za právoplatný doklad považovať 
                                       po čakacej dobe - v prípade nehody záznam Policajného zboru 

  - v prípade cestnej kalamity potvrdenie príslušného cestného 
     Správneho orgánu (Obvodný úrad dopravy, krajský úrad dopravy, 
     Ministerstvo dopravy) 

23. Počet stolov :  Stretnutia sa hrajú na dvoch stoloch, na viacerých len v prípade 
     dohody oboch družstiev    

24. Zasielanie zápisov :    Usporiadateľ stretnutia je povinný zaslať originál zápisu najneskôr  
         jednu hodinu po odohratí zápasu  e-mailom  na 
adresu:ostznz@gmail.com 
                                   Oddiely 6.ligy musia v zápise použiť aj pečiatku, ktorú obdržali na 
          aktíve. 

25. Oficialne informácie:   Záväzné pre všetky kluby na internetovej stránke:: www.ostznz.sk        

26. Pokuty       :  za oneskorené nahlásenie výsledku zápasu alebo oneskorené zasla- 
           nie zápisu o stretnutí                                                       3 € 
           za nenastúpenie k zápasu                                                   10 € 
           za nenahlásenie predohratia zápasu                                    5 € 
           ďalšie pokuty sú v kompetencii OSTZ NZ. 

27. Námietky        :  oddiely podávajú v zmysle SP 

28. Rozhodca        : zabezpečí domáci oddiel 

Nové Zámky, dňa 6.8.2018 
. 
                      Ing. Richard Gajdoš                                     Jozef Csermák 
                         Predseda VV OSTZ                      predseda ŠTK OSTZ 
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