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PRAVIDLÁ PRE TVORBU SLOVENSKÝCH  
REBRÍČKOV 

 
 
Aktualizovaný 17.5.2022 
 
S účinnosťou od 17.5.2022 
 
 

V súťažiach dospelých 
 
1/ VÝPOČET BODOVEJ HODNOTY 
 
Bodová hodnota hráča sa vypočíta ako súčet: 
a/ percentuálnej úspešnosti z dlhodobej súťaže 
b/ bonifikácie za absolvovanú dlhodobú súťaž 
c/ bonifikácie za dosiahnuté umiestnenia  v iných súťažiach ( MSR, MRe,  turnaje o 
slovenský     pohár, kontrolné turnaje, reprezentácia SR). 
 
a/ Percentuálna úspešnosť z dlhodobej  súťaže sa určí ako podiel počtu vyhraných  
zápasov  v  dvojhre  k  celkovému  počtu odohraných  zápasov  vynásobený  číslom 100. 
 
b/ Bonifikácia za dlhodobú súťaž 
 
 muži ženy 
Extraliga – 1.časť 100 100 
1.liga 50 50 
2.liga (regionálna) 0 0 
2.liga (krajská) -10 -10 

 
V druhej časti  extraligy v skupine  o 1.-6.miesto je  bonifikácia 120  bodov, v skupine o 7.-
12.miesto 80  bodov. 
 
Vo  finálovej časti  extraligy o  1.- 6  miesto sa  hráčovi pripočíta bonifikácia a to: a/ 
v štvrťfinále sa rozdiel bodov medzi počtom výhier a prehier  v dvojhre vynásobí koeficientom 
jedna  b/ v semifinále koeficientom   dva,  b/  vo   finále koeficientom tri,  c/ o 3.miesto 
koeficientom  1,5. Mínusové body sa do rebríčka nezapočítavajú. 
 
 
c/ Bonifikácie za dosiahnuté umiestnenia v iných súťažiach: 
 
súťaže - bodové ohodnotenie 
umiestnenie M SR MRe SP 
1. 30 5 5 
2. 24 4 4 
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3.-4. 18 3 3 
5.-8. 12 2 2 
9.-16. 6 1 1 
17.-32. 1   

 
                   Súťaž - kontrolný turnaj 
------------------------------------------------------------------------ 
Umiestnenie                 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
------------------------------------------------------------------------ 
Bodové ohodnotenie  10   8   6   5   4   3   2   1   0    0 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Body z M SR a MRe sa započítajú aj do rebríčka vydaného k 1.januáru daného roka.  
Pridelenie bonifikačnej bodovej hodnoty za reprezentáciu SR v rozmedzí 0 - 30 bodov  je 
podmienené  významnosťou absolvovaných súťaží, kvalitou súperov  a  dosiahnutými  
výsledkami  (umiestnením). Bodové hodnotenie určí komisia športovej reprezentácie. 
 
2/ ZÁSADY ZARAĎOVANIA HRÁČOV DO REBRÍČKA 
 
a/ Hráč je zaradený do rebríčka  v prípade odohrania aspoň 40% zápasov zo všetkých 
dlhodobých súťaží družstiev dospelých v ktorých štartoval Jeho umiestnenie odpovedá 
získanej bodovej hodnote. V extralige mužov sa ako 100% zápasov počíta po 1.časti  26 
zápasov a po druhej časti (skupina o 7.-12. miesto  49 zápasov.) (skupina o 1.-6. miesto 38 
zápasov). V extralige žien sa ako 100% zápasov počíta po 1.polovici  17 zápasov a po 
druhej polovici 34 zápasov. 
 
b/ Hodnotenie hráčov do rebríčkov sa koná v polročných cykloch. Pokiaľ hráč v tomto období 
neodohral aspoň 40% zápasov v dlhodobých súťažiach alebo jeho  výsledky nie sú  známe, 
bude vykonané  jeho ohodnotenie na základe dosiahnutých  výsledkov v predchádzajúcom  
polroku pri znížení  bodovej  hodnoty o  5%. Pokiaľ  sa  hráč  po dobu  dvoch rokov  nebude 
zúčastňovať  dlhodobých  súťaží  v  rámci  Slovenska  alebo sa ani raz nezúčastní  na   
iných  krátkodobých  súťažiach   organizovaných  SSTZ (majstrovstiev  SR,  regionálnych  
majstrovstiev,  slovenského pohára, kontrolného turnaja,  reprezentácie SR), bude z  
rebríčka vyradený. To sa týka aj hráčov štartujúcich v zahraničných kluboch.  
 
c/  Pri  výpočte  bodovej  hodnoty  hráča,  ktorý súčasne štartoval vo viacerých  výkonnostne  
rozdielnych  súťažiach,  majú prioritu výsledky dosiahnuté v najvyššej súťaži, pokiaľ v nej 
odohral aspoň 40% zápasov  
 
d/  Ak  hráč  štartoval  súčasne  v  extralige  aj  v  1. lige, pričom v žiadnej súťaži neodohral 
aspoň 40% zápasov, ale spolu po ich zlúčení odohral  aspoň 40%,  bude zaradený  do 
rebríčka  a pridelená mu bodová hodnota  po  aritmetickom  spriemerovaní  bodového  
hodnotenia z oboch súťaží s prihliadnutím na ich rozdielnu úroveň. 
 
e/ Do rebríčka budú zaradení iba hráči, ktorí získajú 50 a viac bodov. 
 
f/  Pri  prestupe  zahraničných  hráčov  a  návrate domácich hráčov do súťažnej športovej 
činnosti pridelí  klasifikačná komisia týmto hráčom bodovú hodnotu, ktorá bude zodpovedať  
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ich výkonnostnej úrovni a zaradí ich do rebríčka. 
Hráča, ktorého klasifikačná komisia dodatočne zaradila do rebríčka podľa bodu f/ a tento 
hráč v nasledujúcej sezóne  neodohral aspoň 40% zápasov zo všetkých dlhodobých súťaží 
družstiev dospelých, klasifikačná komisia ho nemôže opätovne dodatočne zaradiť do 
rebríčku pre nasledujúcu sezónu. 
 
g/ Do rebríčka  budú zaradení aj hráči, ktorí  štartujú v zahraničných kluboch   a  v   
predchádzajúcom  dvojročnom   hodnotiacom  období  sa zúčastnili aspoň na jednej z 
vybraných domácich súťaží (majstrovstvách Slovenska  jednotlivcov (MSR),  kontrolných 
turnajoch  (KT), turnajoch o slovenský  pohár (SP)  a  majstrovstvách  regiónov (MRe)  alebo 
boli nominovaní ako  reprezentanti SR v rámci  medzinárodných stretnutí. Do slovenského  
rebríčka  budú  zaradení  podľa  dosiahnutého umiestnenia v uvedených   súťažiach,   
pričom   prioritou   pre   hodnotenie   je: 1./Reprezentácia SR, 2./MSR, 3./KT, 4./SP, 5/MRe. 
 
h/ U hráčov, ktorí štartujú v zahraničných kluboch, nebudú do rebríčka zaradení  tí,   ktorí  pri  
odchode  do   zahraničia  neuhradili  SSTZ predpísaný poplatok. 
 
ch/  Hráči  zo  zahraničia,  ktorí  štartujú  v slovenských súťažiach, nebudú do rebríčka 
zaradení. Ich výsledky budú zverejnené v doplnkovom rebríčku pod názvom: Úspešnosť 
zahraničných hráčov. 
 
i/ Pri  zostavovaní súpisiek pred  otvorením nového súťažného  ročníka a v  jeho   priebehu  
uvedú  oddiely  (kluby)   poradie  hráčov  podľa posledného   koncosezónneho   rebríčka.   V   
prípade,   že   hráč  sa v republikovom  rebríčku  nenachádza,  zaradia  ho podľa 
regionálneho, resp.  okresného  rebríčka.  Republikové  rebríčky  majú prioritu pred 
regionálnymi  a  okresnými.  Pokiaľ  hráč  nie  je  uvedený  v žiadnom z rebríčkov,  požiadajú 
oddiely  (kluby) klasifikačnú  komisiu o  jeho 
dodatočné zaradenie. 
 
j/ Poradie hráčov a hráčok v slovenskom rebríčku, bude zodpovedať poradiu podľa rebríčka 
ITTF, ktorí sú do 150 miesta. (do úvahy sa bude brať posledný možný rebríček ITTF) 
 
3/ ZVEREJŇOVANIE REBRÍČKOV 
 
dátum vydania  hodnotené obdobie typ rebríčka počet hodnotených hráčov 

1.január od 1.7. do 31.12. aktuálny 
muži nad 70 bodov 
ženy všetky 

30.jún od 1.7. do 30.06 koncosezónny 
muži nad 50 bodov 
ženy všetky 

 
4/ PUBLIKOVANIE REBRÍČKOV 
a/ V časopise Slovenský stolný tenis 
b/ V spravodaji ŠTK SSTZ 
c/ Na internete SSTZ. 
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V  súťažiach  mládeže 
 
 
1/ URČENIE BODOVEJ HODNOTY 
 

A. Bodová hodnota  sa vypočíta ako priemer  získaných bodov   z troch celoštátnych a 
zahraničných športových   podujatí, uverejnených  v športovom kalendári  SSTZ a 
schválených  VV SSTZ ako aj ďalších slovenských športových podujatí schválených 
VV SSTZ pred začiatkom sezóny (krajských a/alebo  regionálnych),  na ktorých sa 
hráč  zúčastnil a  ktoré aj po zostarnutí výsledkov predstavujú  pre  neho v čase  
uzávierky  najvyšší bodový zisk. V každom  hodnotiacom období sa v kategórii 
juniorov/junioriek, U21 a kadetov/kadetiek zapíše do databázy výsledkov aj bodová 
hodnota za postavenie v ETTU  rebríčku podľa pravidiel uvedených v bode 1. p/. 
 

B. Uzávierka výsledkov sa koná deň pred vydaním nových rebríčkov. 
 

C. Ak hráč počas hodnotiaceho obdobia nemá v databáze výsledkov  aspoň tri hodnoty, 
zostávajúce prázdne miesta sa pri výpočte priemeru doplnia  nasledovne :  

a. ak má hráč dve bodové hodnoty, tretia sa doplní ako polovica tej hodnoty po 
zostarnutí, ktorá je menšia.  

b. ak má hráč len jednu bodovú hodnotu, druhá sa doplní ako polovica jej 
hodnoty po zostarnutí a tretia sa doplní ako štvrtina jej hodnoty po zostarnutí 
 

D.  Zaradenie do rebríčka mládeže v ľubovoľnej kategórii vrátane mládeže do 21 rokov je 
podmienené  aspoň jednou hodnotou v databáze výsledkov v  hodnotiacom období v 
danej vekovej kategórii. 
 

E. Výpočet  bodovej hodnoty do  rebríčka v danej  vekovej kategórii sa uskutoční  iba z 
výsledkov dosiahnutých v tejto kategórii. 
 

F. Výsledky  vrátane hodnoty za postavenie v ETTU rebríčku podliehajú  starnutiu  a  to  
o  13%  za  každé uplynulé hodnotiace obdobie z pôvodne získanej bodovej hodnoty. 
 

G.  Z troch satelitných turnajov mládeže sa hráčovi do databázy výsledkov  započíta 
najlepší dosiahnutý výsledok v danej vekovej kategórii. Organizátor je povinný 
zabezpečiť pre súťaž jednotlivcov kvalifikovaných rozhodcov ku stolom. 
 

H.  Výsledky jednotlivcov dosiahnuté v rámci dorasteneckej extraligy, MSR družstiev 

staršieho a mladšieho žiactva sa do databázy výsledkov jednotlivcov nezapočítajú.  

 

I. V Slovenskom pohári mládeže pri neúčasti hráčov umiestnených v poslednom 

vydanom (aktuálnom) rebríčku  na 1. až 8. mieste sa hráčom pridelia znížené  bodové 

hodnoty,  než sú uvedené v tabuľke.   Pri neúčasti 1.hráča rebríčka o 10%,  2.hráča o 

6%,  3.hráča o 4%,  4.hráča o 3%,  5.hráča o 2,5%,  6.hráča o 2%,  7.hráča o 1,5%,  

8.hráča o 1%.  Ak sa turnaja nezúčastní viacej hráčov z prvej osmičky, výsledné 

bodové zníženie sa určí ako súčet percent nezúčastnených hráčov. 
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J. Ak sa  hráč nebude  môcť zúčastniť  schváleného domáceho športového  podujatia 

(SPM, MSR) z dôvodu  plnenia  reprezentačných  úloh,  bude  mu  ako kompenzácia 

za nemožnosť účasti  pridelená do databázy hodnôt bodová hodnota odpovedajúca 

jeho umiestneniu  v poslednom vydanom  rebríčku. Takáto kompenzácia sa netýka 

podujatí uvedených v prílohe 1. V prípade,  že domáca reprezentačná športová  akcia 

sa konala  v rovnakej vekovej  kategórii, bude hráčovi pridelená len jedna bodová 

hodnota a to vyššia. 

 

K. Medzinárodné turnaje, ktorých výsledky sa započítavajú do rebríčkov SR sú uvedené 

v prílohe č.1, kde je uvedený aj spôsob bodovania turnajov kategórie (K ). Ak hráč na 

medzinárodnom turnaji nevyhrá ani jeden zápas v súťaži jednotlivcov, do databázy 

výsledkov sa mu nepočíta žiadna bodová hodnota. Útecha s výnimkou 

Eurominichamps sa neberie do úvahy. 

 

L. Kontrolný turnaj sa započíta do databázy výsledkov  len ak je schválený VV SSTZ ako 

hodnotený turnaj do rebríčkov a uvedený v športovom kalendári, najneskôr do 31.10. 

Dodatkové kontrolné turnaje sa do rebríčka nezapočítavajú.  

 

M. V rebríčkoch vydaných 1.júla  sa reprezentantom Slovenska, ktorí sa zúčastnia  

júlových majstrovstiev  Európy upraví  dodatočne ich bodová hodnota podľa 

dosiahnutých výsledkov na ME. 

 

N. Zmena  vekovej kategórie hráčov  podľa ročníka narodenia  sa vykoná vždy 1.augusta 

v kalendárnom roku. 

 

O.  Do SR rebríčka sa z regionálnych resp. krajských súťaží počítajú výsledky 

z nasledovných podujatí: majstrovstvá kraja alebo regiónu jednotlivcov (dvojhry) 

a krajské alebo regionálne turnaje mládeže, ktoré krajský alebo regionálny 

stolnotenisový zväz v stanovenom termíne pred začiatkom súťažného ročníka nahlásil 

ako turnaje, ktoré sa započítavajú do SR rebríčkov, pričom tieto turnaje musia splniť 

kritéria stanovené SSTZ. ktoré sú uvedené v prílohe č. 2, kde je uvedený aj spôsob 

bodovania týchto turnajov. 

 

P. Do databázy výsledkov sa započítava hodnota za umiestnenie hráča v ETTU rebríčku 

v danom hodnotiacom období podľa stĺpca C tabuľky bodových hodnôt, pričom pre 

jednotlivé rebríčky vydávané ako aktuálne sa započítava postavenie hráčov v ETTU 

rebríčkoch k nasledovným dátumom: 

 

Q. Do SR rebríčka sa započítavajú výsledky zo školských líg, pričom  musia splniť kritéria 

stanovené SSTZ, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3, kde je uvedený aj spôsob 

bodovania týchto turnajov. 
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R. Pre rebríček k 1.1. roku sa započíta hodnota za ETTU rebríček k 1.12.  
predchádzajúceho roku 
Pre rebríček k 1.3. roku sa započíta hodnota za ETTU rebríček k 1.2. roku 
Pre rebríček k 1.5. roku sa započíta hodnota za ETTU rebríček k 1.4. roku 
Pre rebríček k 1.7. roku sa započíta hodnota za ETTU rebríček k 1.6. roku 
Pre rebríček k 1.9. roku sa započíta hodnota za ETTU rebríček k 1.8. roku 
Pre rebríček k 1.11. roku sa započíta hodnota za ETTU rebríček k 1.10. roku 

 
S.  Platný je vždy rebríček vydaný časovo ako posledný.  

 

2/ KOEFICIENTY  VÝZNAMNOSTI  SÚŤAŽÍ 
----------------------------------------------------------------------- 
Označenie     Názov súťaže                             Koeficient 
súťaže                                                              významnosti 
----------------------------------------------------------------------- 
A      Majstrovstvá Sveta (MS)   30 
B       Majstrovstvá Európy (ME)   20 
C        TOP 12 Európy  (TOP E)                   12 
D       Medzinárodný turnaj kategórie  A  10 
E        Medzinárodný turnaj kategórie  B  8  
F        Medzinárodný turnaj kategórie  C  6 
G       Medzinárodný turnaj kategórie  D  5 
H       Majstrovstvá SR jednotlivcov (MSR)  5 
I         Satelitný turnaj (ST)     4 
K        Slovenský pohár mládeže (SPM)  4 
L         Kontrolný turnaj výberu SR (KT)  4 
N Medzinárodný turnaj kategórie  E   4 
O  Majstrovstvá kraja, alebo regiónu   

a turnaje mládeže kraja alebo regiónu 2 
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3/ TABUĽKY BODOVÝCH HODNÔT 
 
Označenie súťaže a získané body podľa dosiahnutého umiestnenia: 

 A B C D E F H,G K,N,I,N L O 
1 3000 2000 1200 1000 800 600 500 400 400 200 
2 2400 1600 960 800 640 480 400 320 320 160 
3 2055 1370 822 685 548 411 343 274 260 137 
4 1838 1225 735 613 490 368 306 245 210 123 
5 1665 1110 666 555 444 333 278 222 170 111 
6 1523 1015 609 508 406 305 254 203 140 102 
7 1403 935 561 468 374 281 234 187 115 94 
8 1298 865 519 433 346 260 216 173 95 87 
9 1208 805 483 403 322 242 201 161 80 81 

10 1125 750 450 375 300 225 188 150 70 75 
11 1050 700 420 350 280 210 175 140 62 70 
12 983 655 393 328 262 197 164 131 55 66 
13 923 615 369 308 246 185 154 123 49 62 
14 870 580 348 290 232 174 145 116 45 58 
15 825 550 330 275 220 165 138 110 42 55 
16 788 525 315 263 210 158 131 105 41 53 

17-24 660 440 264 220 176 132 110 88 40 44 
25-32 540 360 216 180 144 108 90 72 40 36 
33-48 450 300 180 150 120 90 75 60 40 30 
49-64 375 250 150 125 100 75 63 50 40 25 
65-128 300 200 120 100 80 60 50 40 40 20 

  
Pre SPM (K) 

9-12 145,5           
13-16 113,5           

Pre započítavanie ETTU rebríčka (C): 
17-32 240           
33-64 165           

 
4/ ZVEREJŇOVANIE REBRÍČKOV 
 

dátum vydania  typ rebríčka počet hodnotených hráčov 
1.september aktuálny všetci v každej vekovej kategórii     
1.november aktuálny všetci v každej vekovej kategórii     
1.január aktuálny všetci v každej vekovej kategórii     
1.marec aktuálny všetci v každej vekovej kategórii     
1.máj aktuálny všetci v každej vekovej kategórii     
30.jún koncosezónny  všetci v každej vekovej kategórii     
1.august redukovaný k 30.júnu všetci v každej vekovej kategórii     

 

5/ PUBLIKOVANIE REBRÍČKOV 
a/ V časopise Slovenský stolný tenis 
b/ V spravodaji ŠTK SSTZ 
c/ Na internete SSTZ. 
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Príloha č.1 
 

1.1 Medzinárodné turnaje, ktorých výsledky sa započítavajú do rebríčkov SR: 
 
MEJ, MSJ, TOP 12 Európy  
Ostatné medzinárodné turnaje, ktorých výsledky sa budú v danej sezóne započítavať do 
rebríčkov SR musia byť schválené VV SSTZ a zverejnené pred začiatkom sezóny. Žiadne 
iné medzinárodné turnaje sa do rebríčkov SR mládeže započítavať nesmú. VV SSTZ schválil 
nasledovné medzinárodné turnaje, ktorých výsledky sa budú započítavať do rebríčkov SR, 
bodové hodnoty sa budú prideľovať podľa tabuľky bodových hodnôt pre jednotlivé súťaže 
tak, ako to je uvedené za jednotlivými turnajmi: 
 

1. Grand Prix Prague (K)  
2. Linde Championship Linz (K)  
3. Molnár Cup Budapešt (K)  
4. Zagreb open junior and cadet championship ZAGIPING (K)  
5. Joola Hungarian minicadet championship  (K)  
6. Satelit (K) 
7. Eurominichamps, Strasbourg (B) 
8.  MM SR minikadetov (K) 
 

 V prípade že v jednej vekovej kategórii sa organizuje turnaj podľa ročníkov, výsledná 
bodová hodnota pre mladší ročník sa násobí koeficientom 0,8. Ak sa na jednom turnaji 
organizujú súťaže pre oba ročníky danej vekovej kategórie oddelene, do rebríčka sa hráčovi, 
ktorý súťažil v oboch ročníkoch, započíta lepší výsledok.  
Účasť na turnajoch 1- 6 nie je možné chápať ako reprezentáciu a hráčom, ktorí sa na nich 
zúčastnia neprináleží kompenzácia za SPM v prípade kolízie termínov týchto turnajov 
s turnajmi SPM. V prípade turnaja 8 sa za reprezentačný štart považuje štart tých hráčov, 
ktorých schválil VV ako oficiálnu reprezentáciu SR pre tento turnaj. 
 
2.2    Spôsob výpočtu bodovej hodnoty medzinárodného turnaja kategórie (K) 
Vzhľadom na nevyrovnanosť v kvalite turnajov kategórie (K) (ide o turnaje 1 – 6 a turnaj 8) je 
potrebné zohľadniť ich kvalitu v bodovaní do SR rebríčkov.  
Úroveň turnaja sa stanoví na základe vyhodnotenia umiestnenia najlepšie umiestnených 
prvých piatich hráčov zo SR a to nasledovne: 
 
A. 
Ak sa z prvých piatich slovenských hráčov podľa umiestnenia na turnaji ani jeden neumiestnil 
lepšie ako zodpovedá jeho rebríčkovému postaveniu v SR rebríčku, bodová hodnota turnaja 
zostáva nezmenená, teda víťaz dostáva 400 bodov a všetci ostatní podľa toho, ako sa 
umiestnili, body podľa stĺpca (K).  
 
B 
Ak sa aspoň jeden z prvých piatich slovenských hráčov podľa umiestnenia na turnaji 
umiestni na mieste lepšom ako zodpovedá jeho aktuálnemu umiestneniu v rebríčku SR, 
potom sa bodová hodnota turnaja určí tak, že za prvé miesto sa udelí taký počet bodov aký 
by zodpovedal bodom z SPM za umiestnenie, ktoré zodpovedá rebríčkovému postaveniu 
v SR rebríčku tomu hráčovi z hodnotenej pätice hráčov, ktorý zaznamenal najväčší kladný 
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rozdiel (maximálny posun) medzi umiestnením na turnaji a rebríčkovým umiestnením v SR 
(ďalej len určujúci hráč). V prípade ak dvaja alebo viacerí hráči v hodnotenej pätici majú 
zhodný maximálny posun, hodnota turnaja sa prepočítava podľa toho hráča, ktorý má 
najlepšie rebríčkové postavenie v SR rebríčku. Ak sa na turnaji umiestnil za týmto hráčom 
alebo na jeho úrovni slovenský hráč s lepším rebríčkovým postavením v SR rebríčku, 
určujúci hráč preberá rebríčkové postavenie takéhoto hráča a podľa toho sa prepočítava 
koeficient turnaja. 
 
Pre všetkých slovenských hráčov, ktorí sú v turnaji hodnotení sa hodnoty do rebríčka 
vypočítajú tak, že hodnoty podľa stĺpca (K) tabuľky bodových hodnôt sa prenásobia 
príslušným koeficientom k , pričom koeficient k sa vypočíta nasledovne: 
k= body v SPM podľa SR rebríčka / 400   
kde body SPM podľa SR rebríčka zodpovedajú bodovému zisku z SPM za umiestnenie 
zodpovedajúce umiestneniu určujúceho hráča.  
Ak je na turnaji menej ako 5 hráčov, hodnotia sa všetci Slovenskí hráči. Ak je medzi 
hodnotenými hráčmi taký hráč, ktorý nie je v SR rebríčku, do výpočtu sa použije rebríčkové 
umiestnenie posledného hráča príslušného SR rebríčka. 
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Príloha č.2 
 
Podmienky zaradenia krajských resp. regionálnych podujatí do SR rebríčkov 
 

1. Rámcové propozície turnaja vrátane dátumu je potrebné nahlásiť na sekretariát SSTZ 
najneskôr do 30.9.2019, aby mohol byť turnaj zaradený do kalendára SSTZ.  

2. Turnaj musí byť klasický dvojstupňový turnaj, t.j. základné skupiny a potom 
jednoduchý K.O. systém, o tretie miesto sa nehrá.  

3. Skupiny musia byť minimálne 3-členné, maximálne 5-členné, iná početnosť skupín sa 
nepripúšťa 

4. Z každej skupiny bez ohľadu na jej početnosť postupujú dvaja do K.O. systému 
5. Organizátor môže povoliť aj útechu, ale jej výsledky sa do celkových výsledkov 

turnaja nepočítajú. Podobne si môžu kraje upraviť hrací systém s progresom 
v poslednej časti turnaja, avšak na výsledky progresu sa neprihliada, turnaj sa 
vyhodnotí do SR rebríčkov ako jednoduchý K.O. systém bez zápasu o tretie miesto. 

6. Nasadzovanie na turnaj sa musí vykonať podľa SR rebríčkov, tak ako na SPM, teda 
triedi sa podľa všetkých košov. Musia sa dodržať všetky pravidlá o žrebovaní, 
nasadzovaní a triedení tak ako pre SPM. Druhý stupeň sa netriedi.  

7. V danej kategórii sa musí zúčastniť minimálne 8 hráčov, najmenej z troch klubov 
a aspoň dvaja hráči musia byť danej vekovej kategórii. 

8. Dievčatá nesmú hrať v chlapčenskej kategórii a naopak 
9. Hlavný rozhodca musí byť držiteľom platnej licencie minimálne C. Rozhodcovia 

k stolom nemusia byť držitelia platnej licencie (môžu si rozhodovať deti medzi sebou) 
10. Na turnaji sa môžu zúčastniť výhradne len registrovaní hráči, štart neregistrovaných 

sa nepripúšťa (platí pre všetky vekové kategórie, vrátane Nž). Štart neregistrovaného 
hráča je dôvodom, aby sa turnaj do rebríčkov vôbec nepočítal. Kontrolu registrácie je 
povinný vykonať HR na základe verejne dostupnej databázy mládeže. Konečnú 
kontrolu vykoná komisia mládeže resp. rebríčková komisia. Na krajských resp. 
regionálnych bodovacích turnajoch mládeže sa môžu zúčastniť aj hráči iných krajov 
(regiónov), ak kraj (región), ktorý turnaj usporiada, s tým súhlasí. 

11. Výsledky krajských (regionálnych) podujatí sa započítajú len ak sú splnené 
nasledovné podmienky: 
a. dodržia sa všetky náležitosti predpisu pre započítavanie takýchto turnajov do SR 

rebríčkov 
b. formát zaslaných výsledkov bude nasledovný: 

- jediná akceptovateľná forma je excel 
- všetky výsledky musia mať uvedené konečné poradie hráčov 
- výsledky okrem konečného poradia musia obsahovať výsledky všetkých 

stupňov turnaja 
- štruktúra konečných výsledkov musí byť nasledovná : 

umiestnenie Priezvisko meno Rok narodenia klub 
- priezvisko a meno musí byť napísané tak, ako je uvedené v databáze hráčov, 

aj v prípade chybnej diakritiky. Opravu mena je možné urobiť len nahlásením 
na sekretariát SSTZ 

- výsledky musia byť do 48 hodín po skončení turnaja zaslané e-mailom na 
adresu (sutaze@sstz.sk). Pre riadenie turnaja sa odporúča program od P. 
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Alexyho (nie je podmienkou, ale výsledky musia byť vo všetkých stupňoch 
úplné a vo forme excel) 

12. Výsledky musia byť do 48 hodín zverejnené na internetovej stránke, ktorú zverejní 
organizátor v propozíciách 

13. Propozície musia byť zverejnené najneskôr 7 dní pred turnajom na stránkach 
príslušného KSTZ 

14. Bodovanie do SR rebríčkov zohľadní kvalitu obsadenia turnaja a to tak, že určená 
bodová hodnota turnaja sa vynásobí koeficientom 1 zmenšeným o súčet  hodnôt 
absentujúcich hráčov z prvej 32-ky platného SR rebríčka tak ako to je uvedené 
v pravidlách pre tvorbu rebríčkov mládeže v súťažnom ročníku2019/2020. 
 

Bodovanie týchto podujatí do SR rebríčkov je podľa stĺpca O tabuľky bodových hodnôt, 
pričom kvalita turnaja sa zohľadní účasťou hráčov z prvej 32-ky aktuálneho SR rebríčka 
nasledovne: 
Príslušná bodová hodnota, ktorá zodpovedá za umiestnenie hráča v turnaji sa vynásobí 
koeficientom 1 zmenšeným o hodnotu prislúchajúcu hráčom z prvej 32-ky aktuálneho SR 
rebríčka, ktorí sa na turnaji nezúčastnili: Zníženie podľa umiestnenia v rebríčku je 
nasledovné: 
 

Poradie v SR rebríčku hodnota Poradie v SR rebríčku hodnota 
1 0,2 17 0,004 
2 0,1 18 0,004 
3 0,09 19 0,004 
4 0,08 20 0,004 
5 0,07 21 0,004 
6 0,06 22 0,004 
7 0,05 23 0,004 
8 0,04 24 0,004 
9 0,03 25 0,004 
10 0,02 26 0,004 
11 0,01 27 0,004 
12 0,009 28 0,004 
13 0,008 29 0,004 
14 0,007 30 0,004 
15 0,006 31 0,004 
16 0,005 32 0,004 

 
 
Príklad:  
ak sú na turnaji z prvej 32-ky chýba hráč 1, 2 a4, súčet ich hodnôt je 0,2+0,1+0,08=0,38, 
koeficient turnaja je potom 1- 0,38=0,62 a teda všetky bodové hodnoty zo stĺpca O tabuľky 
bodových hodnôt sa prenásobia koeficientom 0,62. 
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Príloha č.3 - Podmienky zaradenia školských líg  do SR rebríčkov 
 

Výsledky školskej ligy sa započítajú len ak sú splnené nasledovné podmienky: 
 
a. Školská liga musí spĺňať minimálne štandardy: 

 
https://www.sraketoudoskoly.sk/dokumenty/minimalne-standardy-skolskych-
stolnotenisovych-lig/ 
 

b. dodržia sa všetky náležitosti predpisu pre započítavanie takýchto turnajov do SR 
rebríčkov 
 

c. formát zaslaných výsledkov bude nasledovný: 
- jediná akceptovateľná forma je excel 
- všetky výsledky musia mať uvedené konečné poradie hráčov 
- štruktúra konečných výsledkov musí byť nasledovná : 

 
umiestnenie Priezvisko meno Rok narodenia klub body 

 
- priezvisko a meno musí byť napísané tak, ako je uvedené v databáze hráčov, 

aj v prípade chybnej diakritiky. Opravu mena je možné urobiť len nahlásením 
na sekretariát SSTZ 

d. výsledky musia byť do 72 hodín po skončení turnaja zaslané e-mailom na adresu 
(sutaze@sstz.sk).  
 

e. všetky výsledky sa započítajú do rebríčkov staršieho žiactva 
 
body podľa umiestenia: 
 

poradie body 

1. 10 

2. 8 

3.-4. 6,5 

5.-8. 4,9 

9.-16. 3,2 

17.-32. 2,1 

33.-64. 1,4 
 


