Rozpis 8. a 9. ligy v stolnom tenise
2011/2012
A. Všeobecné ustanovenia
1. Riadenie súťaží: OSTZ Ružomberok, prostredníctvom Športovo-technickej komisie v zložení: Juraj Švento
(predseda), Ladislav Littva a Roman Cibulka (členovia)
2. Termíny stretnutí: Uvedené vo vyžrebovaní. Hracím dňom je sobota o 17.00 hod. V tento deň a čas hrávajú
domáce stretnutia: Ivachnová (8. liga), Hubová, SCP Ružomberok G a Liptovská Osada B (9. liga)
Výnimky: a./Ludrová B hrá domáce stretnutia v piatok o 18,00 hod. V prípade stretnutia Ludrovej A - v 6. lige
v tom istom termíne - odohrá Ludrová B domáce stretnutie v sobotu o 17,00 hod. Ak uvedená situácia nastane,
je povinnosťou Ludrovej B túto skutočnosť oznámiť aktuálnemu súperovi v 8. lige (tiež predsedovi ŠTK) aspoň
týždeň pred oficiálnym termínom stretnutia 8. ligy!!!
b./ŠKST Ružomberok H hrá domáce stretnutia v piatok o 18,00 hod. Ak sa v rovnakom termíne hrá extraliga
mužov, či 3 stretnutia vyšších súťaží je ŠKST H povinné oznámiť túto skutočnosť aktuálnemu súperovi v 8. lige
(a predsedovi ŠTK) aspoň týždeň pred oficiálnym termínom stretnutia. V tom prípade odohrá ŠKST H domáce
stretnutia vo štvrtok o 18,00 hod. Vyžrebovanie extraligy mužov nájdete na stránke: www.sstz.sk
Ostatné výnimky:
8. liga: v piatok o 17,00 hod. hrá doma: Martinček B
v piatok o 18,00 hod. hrajú doma: Černová C, Ludrová B (náhradný termín sobota o 17,00 – viď bod
2 a./) a ŠKST Ružomberok H (náhradný termín štvrtok o 18,00 - viď bod 2 b./)
v sobotu o 13,00 hod. hrá doma: SCP Ružomberok F
v sobotu o 14,00 hod. hrajú doma: Turík B a Gymkor Ružomberok B
v sobotu o 18,00 hod. hrá doma: Komjatná B
v sobotu o 18,30 hod. hrá doma: L. Osada
9. liga: v piatok o 18,00 hod. hrajú doma: L. Sliače D
v sobotu o 14,30 hod. hrá doma: Biely Potok C
v sobotu o 15,30 hod. hrá doma: Bešeňová C
v sobotu o 15,00 hod. hrajú doma: Katolícka univerzita Ružomberok A a Katolícka univerzita B
Stretnutia akéhokoľvek kola je možné po vzájomnej dohode predohrať s tým, že táto skutočnosť sa musí oznámiť
telefonicky predsedovi ŠTK najneskôr deň pred stretnutím. Stretnutia sa nesmú dohrávať (napr. v nedeľu) !!!
3. Miesta stretnutí: Hracie miestnosti sú uvedené v adresári.

B. Technické stanovenia:
1. Predpis: Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov, Súťažného poriadku a tohto Rozpisu.
2. Systém súťaže: 8. liga: Základná časť a nadstavbová časť (podrobnosti vo vyžrebovaní)
9. liga: Každý s každým trojkolovo – tzn. 21 kôl.
Stretnutie sa hrá na 18 zápasov, prvé sú štvorhry. Kluby, ktoré majú v súťaži dve družstvá sú povinné odohrať
obidve vzájomné stretnutia najneskôr do konania 1. kola a zápisy zaslať predsedovi ŠTK. Do každého zápisu je
potrebné napísať mená a priezviská hráčov (i striedania) a zapísať úspešnosť hráčov.
3. Podmienky účasti: Podmienkou štartu hráča je platný registračný preukaz. Od uhradenia poplatku (30 eur)
za registráciu (na SSTZ v Bratislave) sú oslobodení hráči mladší ako 18 r., starší ako 65 r. a ZŤP!!! Všetky
družstvá predložia do začiatku súťaže súpisky na potvrdenie ŠTK. Súpiska musí byť vyplnená kompletne podľa
Súboru predpisov. Súpiska sa nedoplňuje, v prípade príchodu nového hráča je potrebné napísať novú súpisku.
V prípade nedodržania podmienok štartu sa družstvo, ktoré sa previní, potrestá podľa Disciplinárneho poriadku.
Družstvo musí zaplatiť OSTZ štartovný poplatok, ktorý je 13 eur v 8. lige a 12 eur (á 1 družstvo) v 9. lige.
4. Poťahy: Musia byť farebne odlíšené, jeden červený a druhý čierny, musia byť schválené ITTF. Dresy musia
byť výrazne odlišnej farby ako loptička.
5. Čakacia doba: 20 minút. Pri ceste verejným doprav. prostriedkom 2 hodiny. Meškajúce družstvo je povinné
predložiť potvrdenie o príčine meškania a doložiť k zápisu. O výsledku týchto stretnutí rozhoduje ŠTK podľa SP.
6. Poradie loptičiek: Loptičky o priemere 40 mm - označené tromi hviezdičkami. Všetky značky sú rovnocenné.
7. Protesty: Podávajú sa v zmysle predpisov, písomne s vkladom 10 eur. Kópia protestu musí byť zaslaná
súperovi. Protesty rieši ŠTK.
8. Hlásenie výsledkov: Už od 1. kola! Predsedovi ŠTK: na mobil 0907 395 816 (aj ihneď po skončení
stretnutia).
na pevnú linku 432 85 17 (v sobotu do 22.00,
v nedeľu od 9,00 najneskôr do 10,30 hod.
e-mail: tenis@stonline.sk
Výsledok hlási domáci. Je potrebné uviesť výsledok, úspešnosť hráčov (aj striedania) a krátky komentár.
Zápis posiela domáce družstvo v pondelok (po aktuálnom kole) na adresu: Juraj Švento
Hviezdoslavova 991
034 95 Likavka
- obrátiť -
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9. Pokuty: Za nenahlásenie výsledku (do 24 hodín po skončení stretnutia) je pokuta 3 eurá!!!
(Nahlasovanie: najlepšie SMS – 0907 395 816 alebo e-mail: tenis@stonline.sk)
Za nenastúpenie družstva na stretnutie v 8. a 9. lige je pokuta 17 eur. Za neodoslanie zápisu v predpísanom
termíne (v pondelok po stretnutí) je pokuta 10 eur. Uvedené poplatky sa poukážu na OSTZ Ružomberok.
V prípade neuhradenia pokuty do určeného termínu (určí ŠTK OSTZ), bude družstvu zastavená činnosť. Počas
zastavenia činnosti družstvo prehráva majstrovské stretnutia kontumačne. Za odhlásenie, prípadne odstúpenie
družstva zo súťaže je pokuta 35 eur.
10. Majstrovské stretnutie - zmena: Hráči domácich budú uvedení vždy ako „A“ (tzn. poradie hráčov sa mení
– ABCD, BCDA, CDAB, DABC), hostia budú v zápise ako „X“ tzn. ich poradie sa nemení, je stále XYZU
11. Striedanie hráčov: Striedanie dvoch hráčov ostáva v platnosti. Prvé striedanie môže byť uskutočnené po
skončení prvej série dvojhier, druhé striedanie po dosiahnutí desiateho – víťazného bodu niektorého z družstiev
alebo po dohode (so súhlasom) oboch družstiev aj skôr.
12. WO: Víťazstvá a prehry WO (bez boja) budú započítané do úspešnosti!!!
13. Postup – zostup:
a./ Víťaz 8. ligy postupuje priamo do 7. ligy. Dvaja postúpia vtedy, ak nevypadne nikto z okr. Ružomberok z 5.
do 6. ligy
b./ Z 8. ligy zostupuje priamo družstvo umiestnené na 10. mieste. Môžu zostúpiť aj viacerí, všetko závisí od počtu
družstiev z okresu Ružomberok, ktoré zostúpia z 5. do 6. ligy. Možností je samozrejme viac...
c./ Víťaz 9. ligy postupuje priamo do 8. ligy.
b./ Ak sa do 8. ligy a 9. ligy roč. 2012/2013 prihlási spolu 14 a menej družstiev (vrátane zostupujúceho, či
zostupujúcich zo 7. do 8. ligy), OSTZ vypíše iba jednu súťaž – 8. ligu.
14. Tituly a ceny: Prví traja obdržia ocenenia.
15. Prestupy a hosťovania: Hosťovanie (riadne vyplnené, podpísané a potvrdené - na predpísanom tlačive)
potvrdí do registračky ŠTK OSTZ. Poplatok za jeden prestup (hosťovanie) sú 4 eurá. Po schválení prestupu
(ŠTK OSTZ) je potrebné na SSTZ v Bratislave vybaviť novú registráciu!!! V súčasnosti je poplatok á 30 eur.
Adresa: Slovenský stolnotenisový zväz – matrika
Černockého 6
834 17 Bratislava.
Číslo účtu: 1799981755, kód banky: 0200 (použite šek - poštový peňažný poukaz U)
16. Iné: Raketa sa v zápase nesmie meniť, pokiaľ nie je poškodená tak, aby bola nespôsobilá k hre!
17. Záverečné ustanovenie: Tento rozpis je nedeliteľnou súčasťou Súboru predpisov stolného tenisu a je
schválený Okresným stolnotenisovým zväzom Ružomberok.

Marián Bystričan
predseda OSTZ Ružomberok

Juraj Švento
predseda ŠTK OSTZ

Adresár organizačných pracovníkov (8. a 9. liga) / hracie miestnosti
OŠK Bešeňová C = Jozef Grenčík, mo: 0905 800 417 / Kultúrny dom Bešeňová
OŠK Ludrová B = Peter Slimák - 034 71 Ludrová 405, mo: 0903 200 880 alebo 0903 896 174, email: snack_23@azet.sk /Kultúrny dom - Ludrová
ŠKST Ružomberok H = Roman Cibulka, mo: 0918 979 324 alebo 0903 375 710 / Stolnotenisová
hala, Žilinská 21, Ružomberok
OŠK Turík B = Mgr. Stanislav Krakovský, mo: 0918 512 569 alebo Vladimír Hatiar, mo: 0910
917 909 / Kultúrny dom Turík
TJ Sokol Komjatná - stolnotenisový klub B = Ing. Peter Kubas, mo: 0905 546 799, e – mail:
ing.kubas@gmail.com / sála Kultúrneho domu Komjatná
ŠKST Martinček B = Ladislav Pavlík – 034 95 Martinček 13, mo: 0905 644 169 / Kultúrny dom
Martinček
OŠK Ivachnová = Ing. Milan Krakovský – 034 83 Ivachnová 144, telef. (doma) – (+421)44439 25 49,
mo: 0905 696 228, e-mail:mikrakovsky@gmail.com / Kultúrny dom Ivachnová
STC Lipt. Sliače D = Ján Bartík, mo: 0907 872 458 / telocvičňa ZŠ J. Hanulu Lipt. Sliače - Stredný
SCP Ružomberok F = Mgr . Vladimír Lubelan – 034 01 Ružomberok, Kukučínova 2, mo: 0907
218 652 alebo 0908 025 670
SCP Ružomberok G = Štefan Lipták – 034 01 Ružomberok, Cesta na Vlkolínec 901/9, mo: 0908
932 892 /obidve družstvá SCP hrajú v Stolnotenisovej herni, Do Baničného – oproti bývalému
Drevokupu
GymKor Ružomberok B = Peter Švichký, 034 95 Likavka, Školská 477, mo: 0905 626 808, e-mail:
svichkyp@gmail.com / Gymnázium Š. Moyzesa 21, Ružomberok – vchod do telocvične je z opačnej
strany (z ul. D. Makovického)
OŠK Lipt. Osada A = Lukáš Málik, 034 73 L. Osada, Partizánov 505, mo: 0904 150 208, e-mail:
lukass2@atlas.sk
OŠK Lipt. Osada B = Juraj Ulík, 034 73 L. Osada 148, mobil: 0907 469 805, e-mail:
ulik.juraj@gmail.com / obidve družstvá telocvičňa pri ZŠ L. Osada
STK Belan Biely Potok C = Marek Leško - Biely Potok, Školská 30, mo: 0907 034 972 alebo Anton
Kendera, mo: 0903 461 927 / Stolnotenisová hala – pri Kultúrnom dome
TJ Poľana Hubová = Miroslav Maga, 034 91 Hubová, Kostolíky 368/22, mo: 0918 288 286, e –
mail: magamiro@zoznam.sk / Kultúrny dom Hubová
TJ Máj Černová C = Ján Bukový, mo: 0911 811 951 / Telocvičňa pri ZŠ – Stará Černová
ŠK Katolícka univerzita Ružomberok A = Radek Černý - 034 95 Likavka, ČSA 713, mo: 0908
154 925, e – mail: rado93@centrum.sk
ŠK Katolícka univerzita Ružomberok B = Jakub Jurička – 034 01 Ružomberok, Zelená 7, mo: 0911
657 022, e – mail: juricka.jakub@centrum.sk / obidve družstvá KU= ZŠ Rybárpole - telocvičňa

