
OBLASTNÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ  
RIMAVSKÁ SOBOTA,  LUČENEC, VEĽKÝ KRTÍŠ, POLTÁR, REVÚCA 

 
PROPOZÍCIE MAJSTROVSTIEV OBLASTI V STOLNOM TENISE  

JEDNOTLIVCOV O TITUL MAJSTER ObSTZ RIMAVSKÁ SOBOTA PRE ROK 2023. 

Kategória Muži a ženy 

Dátum usporiadania 25.februára 2023 t.j. v sobotu 

Usporiadateľ Z poverenia VV ObSTZ  oddiel ŠKST Poltár 

Adresa konania  Mestská športová hala na Sklárskej ulici v Poltári 

Riaditeľ turnaja Štefan Jahôdka 

Hlavný rozhodca Stanislav Hartwig 

Zástupcovia hlavného rozhodcu Ing. Juraj Remeň 

Organizační pracovníci Peter Sabó 

E-mail na doručenie prihlášky hartwig@zoznam.sk 

Termín na doručenie prohlášky 
24.2.2023 do 18:00 – prihlášky menovite rozpísať účastníkov z dôvodu dôkladnej 
prípravy prezentačných listín  

www.stránka , kde budú 
zverejnené výsledky 

www.obstzrs.webnode.sk 

Vklad 

5,- € na hráča, ktoré budú použité na čiastočnú úhradu nákladov spojených s použitím 
telocvične. V sume je zahrnuté aj jednorázové občerstvenie pre každého prezentovaného 
účastníka 

Stravovanie Formou bufetu na vlastné náklady 

Predpis Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku a týchto propozícií 

Súťaže Dvojhra, štvorhra 

Sytém súťaže 

Hrá sa vylučovacím systémom, dvojhry aj štvorhry na tri víťazné sety z piatich. Pretekári 
budú do skupín nasadení v poradí podľa oblastného súťažného rebríčka.  Základné kolo 
pri dvojhrách v 16 skupinách po 3 - 4 účastníkoch. Do ďaľších bojov postupujú prví dvaja 
zo skupiny do 32 členného pavúka. Usporiadateľ si na základe počtu prezentovaných 
účastníkov vyhradzuje právo na zmenu systému. 

Podmienky štartu 

Súťaže sa môžu účastniť hráči uvedení na súpiskách družstiev z regionu ObSTZ 
Rimavská Sobota  štartujúcich v súťažiach, ktorí sú riadne registrovaní. Účasť bude 
v súlade so Súťažným poriadkom: 
Článok 4.2.1.6.1. Súťaž riadi výkonný výbor príslušného ObSTZ. Súťaž nie je výberová a 
môžu sa jej zúčastniť všetci riadne registrovaní hráči stolného tenisu s príslušnosťou k 
oddielom - klubom, ktoré majú sídlo na území tejto oblasti (ObSTZ) 

Rozhodcovia k stolom Určí hlavný rozhodca z radov hráčov 

Časový rozpis 

08:00 – 08:30 prezentácia 
08:30 – žrebovanie 
09:00 – začiatok dvojhier v skupinách 
10:30 – 11:00 nahlasovanie zostáv štvorhier 
11:00 – žrebovanie štvorhier 
11:30 začiatok súťaže štvorhier 
Časový rozpis je závislý od počtu účastníkov 

Prezentácia 

V deň konania turnaja od 8:00 do 8:30.  
Hráči, ktorí prídu po ukončení prezentácie budú zaradení na voľné miesta v skupinách už 
bez ohľadu na oddielovú príslušnosť a poradie v rebríčku. 

Loptičky Hrá sa s loptičkami Xushaofa ***D40 mm, ktoré dodá usporiadateľ. 

Ceny zabezpečia ObSTZ  
Víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Majster ObSTZ Rimavská Sobota - pre rok 2023“ 
a obdržia ceny- športové poháre a diplom. 
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Sťažnosti a protesty Podľa súťažného poriadku 

 Turnaj nie je poistený, hráči štartujú na vlastnú zodpovednosť 

Tituly pre rok 2023 obhajujú: 

 
 

Dvojhra dospelí: 
1. HUSZTI Róbert Mladosť Relax Rimavská Sobota 

2. ZAGYI Eugen                               ŠKP Rimavská Sobota 
3. TICHÝ Miroslav STK Tomášovce 

4. HALUŠKA Peter                                   Mladosť Relax Rimavská Sobota 
Štvorhra dospelí 

1 HUSZTI Róbert MIHÁĽ Milan Mladosť Relax Rimavská Sobota 
2 GRACZA Tomáš ZAGYI Eugen STK Lučenec – Kalinovo – ŠKP Rimavská Sobota 
3 PÁL Gabriel st. PÁSL Gabriel ml. FTC Fiľakovo 
4 CINGEĽ Ján ŠTEVOVE Pavol ŠKST Poltár 

 
 

Rebríček ObSTZ Rimavská Sobota k 1.1.2023 (na stránke www.kstzbb.sk) 

Rebríček bol spracovaný na základe úspešnosti v jednotlivých stretnutiach v prvej časti súťažného ročníka 
2022/2023. Hráči, ktorí z rôzneho dôvodu nemali dostatočný počet odohratých zápasov boli zaradení na základe poradia 
v predchádzajúcom rebríčku pričom im bolo dosiahnuté hodnotenie krátené o 10%. Poradie na predných miestach bolo 
upravené aj na základe rebríčka SR, který bol zverejnený na stránke SSTZ. Pri zostavovaní rebríčka bol zohľadnený 
koeficientom aj počet odohratých stretnutí proti možnému počtu z rozpisu. Do rebríčka sa na základe prijatých pravidel 
nepočítali výsledky wo. 
 
 
 
spracoval:    Stanislav Hartwig 
predseda ŠTK ObSTZ v Rim. Sobote 
 
 
 
 
                                                                                       Ing. Juraj Remen v.r.                                                               
                                                                                                                                        predseda VV ObSTZ 


