
     Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 831 53 Bratislava 
 

Bratislava, 5.5.2021  
 
 

Vypisuje kvalifikáciu na Majstrovstvá  Slovenska  
jednotlivcov staršieho žiactva pre rok  2021 

 
A. Všeobecné  ustanovenia: 
 

 

1. Usporiadateľ:            Z  poverenia Slovenského stolnotenisového zväzu STC ŠKST Bratislava 
 

2. Dátum: 4. júna 2021 
 

3. Miesto ŠKST Aréna, Stará Vajnorská 11725, Bratislava 
 

4. Organizačný výbor: predseda organizačného výboru: Bc. Lucia Čolovičková 
riaditeľ súťaže: Jana Krajčovičová 
organizačný pracovník: Bc. Lucia Čolovičková 
technický pracovník: Martin Jaslovský 
hlavný rozhodca: Stanislav Sládkovič 
zástupca hlavného rozhodcu:   
zástupca hlavného rozhodcu:   
lekár: 

  Ing. Erich Reho 
  Marcela Petríková 
  Mudr. Jana Straková 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. Prihlášky 
 
 
 
 

Prihlasuje sa priamo cez https://trn.sstz.sk/ 
Môžu prihlásiť všetci registrovaní hráči a hráčky nar. od 1.1.2006 do 31.12.2007, tiež 
prvých 32 hráčov a hráčok aktuálne rebríčku staršieho žiactva a 16 hráčov a hráčok 
aktuálneho rebríčka mladšieho žiactva. 
 
Ukončenie prihlášok je 30.5.2021 do 23:59. 
 

6. Žrebovanie:                 Dňa  3.6.2021  o 19,00 hod.  ŠKST Aréna, Stará Vajnorská 
Pri žrebovaní treba dodržať zásadu triedenia podľa klubov. 
 
 

7. Ubytovanie:           Na vlastné náklady na základe objednávky do 30.5.2021. 
http://www.hotelcolor.sk 
http://hotel-remy.mozello.com/    
 

8. Stravovanie: Na vlastné náklady. 
 
 

9. Cestovné: Na vlastné náklady. 
 
 

10. Úhrada:                   Usporiadateľ uhradí cestovné a odmenu rozhodcom za rozhodovanie. 
 
 

11. Výsledky: https://trn.sstz.sk/  
 
 
 

                
 
 



 
B. Technické ustanovenia 
 

 

1.  Predpis:                     Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku  a podľa  ustanovení tohto 
rozpisu. Všetci účastníci sa musia riadiť COVID protokolom, ktorý je v prílohe. 
 

2.  Súťaže: 1. Kvalifikácia starších žiakov 
                      

          2. Kvalifikácia starších žiačok 
 
 

3.  Systém súťaže: starší žiaci 
 
kvalifikácia - skupinový, počet skupín a počet postupujúcich zo skupín určí hlavný     
rozhodca (prípadnú baráž) podľa počtu prihlásených hráčov . Všetky zápasy skupinách 
sa hrajú na 3 víťazné sety z piatich.   
 
Z kvalifikácie postupuje 32 hráčov na M SR.  
(Prvých 8 hráčov podľa rebríčku k 1.5.2021 prihlásených do kvalifikácie postupuje 
priamo na M SR, kvalifikáciu na M SR nehrajú, ďalších 24 najlepších  hráčov postúpi 
z kvalifikácie).  
 
staršie žiačky: 
 
kvalifikácia - skupinový, počet skupín a počet postupujúcich zo skupín určí hlavný     
rozhodca (prípadnú baráž) podľa počtu prihlásených hráčov . Všetky zápasy skupinách 
sa hrajú na 3 víťazné sety z piatich.   
 
Z kvalifikácie postupuje 24 hráčok na M SR.  
(Prvých 8 hráčok podľa rebríčku k 1.5.2021 prihlásených do kvalifikácie postupuje 
priamo na M SR, kvalifikáciu na M SR nehrajú, ďalších 16 najlepších  hráčok postúpi 
z kvalifikácie).  
 
 

4.  Právo štartu:             Môžu prihlásiť všetci registrovaní hráči a hráčky nar. od 1.1.2006 do 31.12.2007, tiež 
prvých 32 hráčov a hráčok aktuálne rebríčku staršieho žiactva a 16 hráčov a hráčok 
aktuálneho rebríčka mladšieho žiactva. 
 

5. Časový rozpis:            4.6.2021     antigénové testovanie – čas bude určený dodatočne 
                  prezentácia  8:00 – 9:00 (všetkých hráčov a hráčok, kvalifikácie aj hl.  

súťaže) 
                  začiatok súťaží 10:00 
        

6.Loptičky:                   Butterfly (plastové) S40+ 
 

7.Rozhodcovia:           Hlavného a zástupcu hlavného rozhodcu deleguje komisia rozhodcov SSTZ . 
Rozhodcov k jednotlivým  zápasom určí  hlavný rozhodca. Rozhodcov k stolom 
zabezpečuje usporiadateľ.  
 

9.Námietky:                   Podávajú  sa  v zmysle „ Súboru predpisov  SSTZ“. 
 
 

10.Zástupca VV SSTZ: Ing. Roman Grigel  
 

                   

 Ing. Róbert Čelko  v. r.                                                                                      PhDr. Zdenko  Kríž  v. r. 
        predseda ŠTK                                                                                                      predseda zväzu 
 
spracoval.: Šereda Tomáš 


