
                                   Oblastný stolnotenisový zväz v MARTINE 

                                                za finančnej podpory mesta Martin 
 
 

                                            V Y P I S U J E 
IV.  ročník turnaja najlepších jednotlivcov z 5 Oblastných turnajov regiónu Turca v stolnom tenise 

žiactva bez rozdielu kategórii a pohlavia ročníka 2015/2016  „TOP – 12 žiakov“  
  
VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA: 
1. Usporiadateľ: ObSTZ Martin v spolupráci s STO TJ Lokomotíva Vrútk y 
2. Dátum          : 14. mája 2016  o 07:30 h (sobota) 
3. Miesto          : Telocvičňa ZŠ s MŠ Dolinského Martin 8  
4. Org. výbor   :  predseda                        : Bukovinský Rudolf 
                           riaditeľ súťaže               : Bukovinský Róbert 
                           hlavný rozhodca            : Ing. Švento Šimon 
                           zást. hl. rozhodcu          : Hajas Ľubomír 
                           zapisovatelia                  : zabezpečí Lokomotíva Vrútky, 
                           technický štáb               : zabezpečí Lokomotíva Vrútky, 
                           zdravotná služba           : zabezpečí Lokomotíva Vrútky. 
5.Právo štartu :  Právo štartovať na turnaji „TOP 12 žiakov“ regiónu TURIEC majú prví 12 – ti 

hráči s  najväčším počtom bodov z 5.tich žiackych turnajov ročníka 2015/2016. 
6. Losovanie: Uskutoční sa 12. mája 2016 o 15.00 h na zasadnutí  Výkonného  výboru                            

ObSTZ v Martine, resp. na inom dohodnutom mieste. 
7. Pozvanie   :  Všetci účastníci turnaja s právom štartu obdržia osobitné pozvanie prostredníctvom  

 oddielu, za ktorý na 5-tich turnajoch štartovali. Všetci žiaci štartujú na náklady 
oddielu. 

TECHNICKÉ  USTANOVENIA: 
8. Predpis :  Hrá sa podľa pravidiel a súťažného poriadku stolného tenisu a podľa ustanovení                    

tohto rozpisu. Turnaj sa hrá na štyroch stoloch celuloidovými loptičkami DOUBLE 
HAPINES ***, ktoré zabezpečí usporiadateľ. Medzi jednotlivými zápasmi má hráč 
právo na 3 – min. oddychový čas (od skončenia posledného zápasu).   

9. Súťaž   :  Dvojhra žiakov 
10. Systém súťaže: 
      Hrá sa systémom každý  s  každým na  tri víťazné sety. O konečnom  poradí  na  turnaji       

„TOP – 12“rozhoduje vyšší počet víťazstiev. Víťazom turnaja sa stane hráč s najvyšším počtom  
víťazstiev. V prípade  rovnakého  počtu  víťazstiev  o  víťazovi  resp. o lepšom  umiestnení na 
ďalšom mieste rozhodne: 
a) vzájomný zápas (resp. vzájomné zápasy) 
b) rozdiel v počte vyhraných a prehraných setov zo vzájomných zápasov 
c) rozdiel v počte vyhraných a prehraných setov zo všetkých zápasov  
d) väčší počet vyhraných zápasov v súťaži 
e) vyššie percento úspešnosti v dlhodobých súťažiach družstiev 

11. Program:  07.30 h – prezentácia 
                       08.00 h – začiatok turnaja 
                       16.00 h – ukončenie a vyhodnotenie turnaja  
12. Ceny     :  Všetci účastníci turnaja obdržia  diplom za umiestnenie. Hráči umiestnení na           

1.– 3. mieste obdržia víťazné poháre. 
UPOZORNENIE ! Vstup pre všetkých účastníkov turnaja je povolený len v športovej obuvi 
(hráči s bielou podrážkou). Usporiadateľ za stratené veci nezodpovedá ! 
 
 
 
                     Jaroslav  Žilla                                                                 Peter Babušík  
             predseda ObSTZ Martin                                                 sekretár  ObSTZ Martin 


