
NITRIANSKY STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ 

 

 

P R O P O Z Í C I E 

kvalifikácia o 5. ligu mužov juh 
 

 

1. Usporiadateľ: Pokrok Komárno (na základe vzájomnej dohody všetkých družstiev). 

 

2. Miesto konania: Základná škola, Hradná 7, Komárno. 

 

3. Termín: sobota 22.4.2017. 

 

4. Účastníci: Strekov B  - víťaz MO N. Zámky 

 Pok. Komárno B - víťaz MO Komárno 

 Trnovec C - víťaz MO Šaľa 

 

5. Systém súťaže: Vyžrebovanie poradia stretnutí kvalifikácie sa konalo za účasti zástupcov 

 jednotlivých okresov na zasadnutí VV NSTZ 18.4.2017. 
 

 10:00  Pok. Komárno B – Strekov B 

 13:30  Pok. Komárno B – Trnovec C 

 17:00  Strekov B – Trnovec C 
 

 Hlavný rozhodca môže po súhlase oboch družstiev zmeniť začiatok stretnutia. 

 V prípade dlhšieho trvania niektorého stretnutia sa začiatok ďalšieho posúva tak, 

 aby prestávka medzi jednotlivými stretnutiami bola minimálne 30 minút. 

  

6. Hl. rozhodca: Zabezpečí usporiadateľský klub minimálne s licenciou C. 

 

7. Hrací systém: Štvorčlenné družstvá, 18 zápasov (2 štvorhry, 16 dvojhier) podľa SP 6.1.8. 

 

8. Predpis: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov SSTZ a tohto rozpisu. 

 

9. Poradie zápasov: Pred každým stretnutím sa pozícia A a X žrebuje. Striedať možno len 1 hráča! 

 

10. Štart družstiev: Na súpisky platné v základnej časti okresnej súťaže uvedené na www.pinec.info 

 bez obmedzenia počtu odohraných zápasov jednotlivých hráčov. 

 

11. Postup: Právo štartu v 5. lige mužov juh 2017/18 získa víťaz, príp. druhý z kvalifikácie. 

 

12. Zápisy: Domáce družstvo je povinné po skončení stretnutia buď zaslať zápis mailom 

 (scan, odfotený zápis mobilom, excel) na: matus.bajzik@gmail.com alebo aspoň 

 nahlásiť výsledok aj s bodmi jednotlivých hráčov na číslo 0905 866 482(Bajzík). 

 Zápis potom treba zaslať mailom prvý pracovný deň po stretnutí. 

 

13. Výsledky: Budú zverejnené na stránke: www.kstznitra.sk 

 Podrobné zápisy na stránke: www.pinec.info pod 4. ligou C kraja NR. 

 

 
 

 Milan Grman, v.r.       Matúš Bajzík, v.r. 

 predseda NSTZ       tajomník NSTZ 
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