
 
 

Zmeny v súbore predpisov schválených VV SSTZ dňa 26.1.2022 
 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK 
4.3.7.5.6. Odložiť stretnutie na neskorší termín nie je dovolené. Výnimku na základe 
písomnej žiadosti (kópiu zaslať súperovi) najneskôr 3 dni pred úradným stanoveným 
začiatkom môže povoliť príslušný riadiaci zväz len v týchto prípadoch :  
a) vyhlásenie karantény okresným hygienikom pre oblasť, v ktorej sa nachádza 
hracia miestnosť oddielu - klubu,  
a1.) dodržiavanie karantény v zmysle Vyhlášok ÚVZ SR a nariadení vlády SR 
v súvislosti s COVID-19 minimálne dvoch hráčov, ktorí sú na súpiske družstva v jeho 
základe.(Toto ustanovenie neplatí pre dlhodobé súťaže, ktoré sa hrajú turnajovým 
spôsobom) 
b) plnenie reprezentačných povinností z poverenia SSTZ aspoň jedného hráča a 
tento je na súpiske družstva v jeho základe. V prípade účasti hráča/hračky na sérii 
ITTF World Tour resp. ITTF Junior Circuit sérii WTT, treba na odloženie stretnutia 
písomný súhlas všetkých oddielov/klubov, ktorých sa zmena termínu týka.  
c) v prípade zásadnej rekonštrukcie hracej miestnosti a zodpovedajúcu náhradu nie 
je možné zabezpečiť,  
d) iné mimoriadne okolnosti.  
Riadiaci zväz je povinný pri určení termínu odložených zápasov konzultovať s 
dotknutými družstvami a snažiť sa určiť termín na základe dohody družstiev . Pri 
stretnutí tzv. dvojičiek riadiaci zväz zasahuje do zápasov, ktoré nie sú dôvodmi 
odloženia priamo dotknuté len na základe súhlasu týchto družstiev 

 

4.1.4.3. HODNOTENIE VÝSLEDKOV STRETNUTÍ 

4.1.4.3.1. Výsledok stretnutia je súčtom jednotlivých zápasov. Víťazom stretnutia je družstvo, 
ktoré získa väčší počet víťazných zápasov ako súper. Pri rovnakom počte víťazných 
zápasov je výsledok stretnutia nerozhodný. 

4.1.4.3.2. Bodové hodnotenie výsledkov stretnutí družstiev: 3 b - za víťazstvo 2 b - za 
nerozhodný výsledok 1 b - za prehru 0 b - za nenastúpenie k viac ako polovici 
predpísaného počtu zápasov v stretnutí. 

Ak sa hrá stretnutie družstiev systémom, ktorý neumožňuje nerozhodný výsledok bude 
bodové hodnotenie výsledku : 2 b - za víťazstvo, 1 b - za prehru,  0 b - za nenastúpenie k 
viac ako polovici predpísaného počtu zápasov v stretnutí. 

V prípade, ak družstvo nemôže odohrať stretnutie z dôvodu dodržiavania opatrení 
COVID- 19 v stanovenom hracom termíne a stretnutie nie je možné odložiť, tak 
v takomto prípade môže komisia ktorá riadi súťaž rozhodnúť, že družstvo nebude 



sankcionované pokutou, nebude toto stretnutie považované za kontumačnú prehru 
a bude mu pridelený 1 bod za takúto prehru.  

 
 

Schválené VVSSTZ 

Bratislava, 26.1.2022 

 

 
 

 

 
 

 
 
 


