Východoslovenský stolnotenisový zväz K O Š I C E – P R E Š O V.

ROZPIS MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ DRUŽSTIEV MUŽOV
VÝCHODOSLOVENSKÉHO KRAJA - ROČNÍK 2019/2020.

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :
Riadenie súťaží :

VV VsSTZ prostredníctvom svojej ŠTK

Usporiadateľ :

oddiely, ŠK uvedené vo vyžrebovaní na prvých miestach

Termíny :

október 2019 - jún 2020, podľa vyžrebovania

Miesto :

hrá sa v schválených hracích miestnostiach, ktoré vyhovujú SP a sú v súlade s
pravidlami stolného tenisu

Prihlášky :

oddiely, ŠK s právom štartu zašlú prihlášku do 16. augusta 2019 na
adresu :
Ján Pitoňák
059 02 Slovenská Ves 208

Žrebovanie :

sa uskutoční na spoločnom zasadnutí ŠTK a VV VsSTZ v Prešove dňa
26. augusta 2019 (pondelok) o 14,00 hod. hotel LINEAS, ul. Budovateľská
14.

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA :
Predpis :
Súťažné triedy :

Systém súťaží :

hrá sa podľa platných pravidiel ST, SP a tohto rozpisu
majstrovské súťaže 2. ligy mužov, 3. ligy mužov – skupiny Severovýchod,
Juh a Západ, 4. ligy mužov – skupiny Vihorlatská, Šarišsko-Duklianska,
Zemplínsko-Košická, Spišsko-Gemerská a Podtatranská.
Za družstvo mužov môže nastúpiť v danom stretnutí aj žena (max. jedna).
V 3. a 4. lige mužov povolil Výkonný výbor VsSTZ výnimku štartu max. 2
žien v danom stretnutí.
2., 3. a 4. liga mužov – hrá sa dlhodobo, jednotlivo. Prvá časť jednokolovo,
každý s každým. Druhá časť – rozdelenie na 2 skupiny, skupina o 1. – 6. miesto
a skupina o 7. – 12. miesto, podľa umiestnenia družstiev po 1. časti súťaže. Do
výsledkov 2. časti sa započítajú všetky výsledky dosiahnuté v 1. časti. Druhá
časť sa bude hrať dvojkolovo každý s každým. 4 – členné družstvá (18
zápasov).
- žrebovanie sa pred jednotlivými stretnutiami nevykonáva !!!
Domáci oddiel má prisúdenú „x-ku“, t.z. poradie hráčov
v stretnutí sa nemení ! V každom stretnutí sa menia hostia !
Stretnutia družstiev sa hrajú súčasne najmenej na dvoch stoloch, ak sa
účastníci nedohodnú inak

Podmienka účasti : TJ, ŠK, oddiely, ktorých družstvá štartujú v majstrovských súťažiach
dospelých, riadených ŠTK VsSTZ zašlú do 20. septembra 2019
súpisky svojich družstiev (min. 2 x) potvrdené TJ, ŠK na adresu :

Ján Pitoňák, 059 02 Slovenská Ves 208.
Súpiska musí obsahovať : priezvisko a meno, dátum narodenia, poradie v
rebríčku (SSTZ, VsSTZ, OSTZ – platí vyššie poradie), pečiatku oddielu, resp.
klubu.
TJ, ŠK, oddiely, ktorých družstvá štartujú vo vyšších súťažiach,
predložia kópie súpisiek týchto družstiev.
Upozornenie :
družstvá uvedú v prihláške do súťaže, v zmysle ustanovení SP čl.
4.3.7.4.4. a čl. 4.3.7.4.6., mená trénera a rozhodcu oddielu, ich trvalé
bydlisko, číslo licencie a dobu jej platnosti !!!
- každý oddiel štartujúci v 2. a 3. lige, ktorý nemá trénera s platnou licenciou,
je povinný pri vypísaní najbližšieho školenia VsSTZ zabezpečiť jeho
vyškolenie, resp. preškolenie. Oddiel, ktorý na začiatku súťažného ročníka
sezóny 2019/2020 nespĺňa túto podmienku, zaplatí na účet VsSTZ v
termíne do 30.10.2019 kauciu vo výške 50,- €, ktorá mu bude po splnení
podmienky vrátená.
- každý oddiel štartujúci v 2., 3. a 4. lige, ktorý nemá rozhodcu s platnou
licenciou, je povinný pri vypísaní najbližšieho školenia VsSTZ zabezpečiť jeho
vyškolenie, resp. preškolenie. Oddiel, ktorý na začiatku súťažného ročníka
sezóny 2019/2020 nespĺňa túto podmienku, zaplatí na účet VsSTZ v
termíne do 30.10.2019 kauciu vo výške 50,- €, ktorá mu bude po splnení
podmienky vrátená..
Poznámka :
Od súťažného ročníka 2019/2020 budú za oficiálne postupové súťaže do
súťaží VsSTZ /do 4. ligy/ uznané iba piate ligy, v ktorých každý hráč
zapísaný na súpiske každého družstva musí mať platnú registráciu SSTZ.
V opačnom prípade bude celá takáto súťaž /5. liga/ nepostupovovou
súťažou.
Rozhodcovia :
Domáci oddiel je povinný zabezpečiť kvalifikovaného rozhodcu s platnou
licenciou. Môže ním byť výnimočne aj hráč domáceho družstva, ktorý má
platnú rozhodcovskú licenciu a nastúpi v stretnutí. V takomto prípade spolu
rozhodujú stretnutie obaja vedúci družstiev, ak sa nedohodnú platí rozhodnutie
vedúceho domáceho družstva. Ak domáci nezabezpečia kvalifikovaného
rozhodcu dostane družstvo pokutu 10 €. V 2. lige mužov nemôže stretnutie
rozhodovať hráč, ktorý nastúpil v danom stretnutí ! Porušenie tohto
ustanovenia sa trestá pokutou 10 €.
Protesty :
podávajú sa v zmysle Súboru predpisov stolného tenisu.
Postupy a zostupy : Postup – Víťaz 2. ligy mužov postupuje priamo do 1. ligy mužov skupiny
Východ.
Víťazi 3. ligy mužov skupiny Severovýchod, Juh a Západ postupujú do 2. ligy.
Víťazi 4. ligy mužov skupiny Vihorlatská a Šarišsko-Duklianska postupujú
priamo do 3. ligy Severovýchod. Víťaz 4. ligy mužov skupiny ZemplínskoKošická postupuje priamo do 3. ligy Juh. Druhé družstvo v tabuľke 4. ligy
Zemplínsko-Košická odohrá barážové stretnutie s prvým družstvom 3. ligy Juh
pod čiarou zostupu o postup do 3. ligy Juh. Víťazi 4. ligy mužov skupiny
Podtatranská a Spišsko-Gemerská postupujú priamo do 3. ligy Západ.
V prípade, že víťaz súťaže odmietne právo postupu do vyššej súťaže, je
povinný oznámiť túto skutočnosť predsedovi ŠTK najneskôr do 25. mája
2020.
Z kvalifikácií víťazov oblastných súťaží mužov postúpia do príslušných 4. líg
minimálne 2 družstvá.
V kvalifikáciách vypísaných VsSTZ môže hrať hráč, ktorý za svoj klub v
rôznych súťažiach mužov (aj v nižších) nastúpil minimálne v 5 stretnutiach.
Zostup – z 2. ligy mužov zostupujú družstvá umiestnené na 11. a 12. mieste.
V prípade zostupu viacerých družstiev z 1. ligy mužov zostúpia aj družstvá na
10., resp. 9. mieste.

Z 3. ligy mužov skupiny Severovýchod, Juh a Západ zostupujú družstvá
umiestnené na 12. mieste. V prípade zostupu viacerých družstiev z 2. ligy do
príslušnej skupiny zostúpia aj družstvá umiestnené na 11., 10. resp. 9. mieste.
Zo 4. ligy mužov skupiny Zemplínsko-Košická, Šarišsko-Duklianska,
Vihorlatská, Podtatranská a Spišsko-Gemerská zostupujú družstvá umiestnené
na 12. mieste. V prípade zostupu viacerých družstiev z 3. ligy do príslušnej
skupiny zostúpia aj družstvá umiestnené na 11., 10., resp. 9. mieste.
pre všetky súťaže platí pravidlo o farebnom rozlíšení poťahov
/ červená a čierna /, ako aj o rakete v zmysle pravidiel stolného
tenisu, ako aj zoznam platných poťahov ITTF, s ktorými sa môže hrať.
Loptičky :
všetky značky trojhviezdičkové, plastové schválené ITTF.
Striedanie hráčov : VV VsSTZ schvaľuje striedanie dvoch hráčov v súťažiach družstiev
dospelých. Prvé striedanie je v zmysle Súťažného poriadku po odohratí
štvorhier a prvej série dvojhier, druhé striedanie po dosiahnutí desiateho bodu v
stretnutí. Striedať hráča je možné aj v prípade keď už sú v zápise rozpísané
všetky zápasy až do konca stretnutia.
Prav. o rakete :

Zadávanie
výsledkov :

Zápisy :

domáce družstvo mužov je povinné zadať výsledok stretnutia (aj body
jednotlivých hráčov) v deň odohrania zápasu najneskôr v nedeľu do
19,00 hod., na internetovú stránku www.pinec.sk, podľa pokynov správcu
stránky. Najneskôr do 19,00 hod. v prvý pracovný deň po odohraní stretnutia
je domáce družstvo mužov povinné umiestniť na uvedenú internetovú stránku
fotokópiu alebo scan originálu zápisu o stretnutí.
Najneskôr do 19,00 hod. v prvý pracovný deň po odohraní stretnutia je
domáce družstvo mužov povinné umiestniť na internetovú stránku
www.pinec.sk spoločnú fotografiu z nástupu na stretnutie, na ktorej musia
byť z každého tímu minimálne 3 hráči, ktorí nastúpili v základnej zostave.
Hráči budú na fotke umiestnení striedavo, nie všetci spolu vedľa seba
z jedného klubu. Upozorňujeme oddiely na jednotnú výstroj. Z fotografie
musí byť zrejmé v akej hracej miestnosti sa hralo. V 2. lige mužov musí byť pri
nástupe na stretnutie na fotografii aj hlavný rozhodca.
2. liga mužov, 3. liga mužov – skupina Severovýchod, Juh a Západ, 4. liga
mužov - skupina Vihorlatská, Šarišsko-Duklianska, Zemplínsko-Košická,
Spišsko-Gemerská a Podtatranská odoslať v prvý pracovný deň po
poslednom stretnutí 1. časti, resp. odvetnej časti na adresu :
Ján Pitoňák
059 02 Slovenská Ves 208

Pokuty :

budú udeľované v zmysle ustanovení súboru predpisov ST a Disciplinárneho
poriadku
- neskoré umiestnenie zápisu o stretnutí na internetovú stránku
5€
- neskoré zadanie výsledku stretnutia na internetovú stránku
10 €
- nenastúpenie družstva mužov na stretnutie v jednotnej výstroji
10 €
- nezabezpečenie kvalifikovaného rozhodcu na stretnutie
10 €
- rozhodovanie stretnutia 2. ligy rozhodcom, ktorý hrá ako hráč v danom
stretnutí
10 €
- nekompletná fotografia z nástupu družstva mužov na stretnutie
10 €
- neskoré zaslanie originálov zápisov stretnutí
10 €
- prvé nenastúpenie na stretnutie
30 €

- druhé nenastúpenie na stretnutie
60 €
- tretie nenastúpenie na stretnutie – vylúčenie zo súťaže + trest podľa DP
- poplatok za protest v súťaži družstiev
10 €
- neumiestnenie spoločnej fotografie z nástupu na stretnutie na internetovú
stránku (pri opakovanom porušení povinnosti sa sankcia zdvojnásobí) 50 €

Vklady do súťaží :

muži - 2., 3. a 4. liga - 55 € za každé štartujúce družstvo v súťaži
kópiu potvrdenia zaslať predsedovi ŠTK !
Termín zaplatenia :do 16.8.2019 na účet :
Slovenská sporiteľňa a.s., Štúrová 5, 040 01 Košice
IBAN : SK43 0900 0000 0000 8213 8053
názov účtu : VsSTZ Košice

Ostatné poplatky súvisiace s činnosťou VsSTZ sú uvedené vo vnútornej hospodárskej smernici,
ktorá je zverejnená na www.vsstz.sk.

Vincent Pavúk v.r.
predseda VV VsSTZ

Ján Pitoňák v.r.
predseda ŠTK

