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Rozpis majstrovskej súťaže – 5.liga - pre súťažný ročník 2019/2020 

 
 
A)  Všeobecné ustanovenia 

1. Riadenie súťaží:  Súťaž riadia spoločne OSTZ Liptovský Mikuláš a OSTZ Ružomberok 
prostredníctvom ŠTK v zložení: Ján Toman - predseda, Juraj Švento a Jaroslav Slaninka – členovia. 

2. Termíny stretnutí:  Sú uvedené vo vyžrebovaní jednotlivých súťaží. Hracím dňom je sobota, 
začiatok stretnutí o 17,00 hod. Výnimky pre jednotlivé družstvá sú uvedené vo vyžrebovaní.  
Dôležité upozornenie: 
Keďže vyžrebovanie 2. polovice extraligy bude známe až po ukončení jej základnej časti cca na konci 
decembra, je po zverejnení jej vyžrebovania povinnosťou klubu ŠKST Rbk skontrolovať termíny 
domácich zápasov extraligy a 5.ligy. V prípade kolízie zápasov je klub povinný okamžite oznámiť túto 
skutočnosť ŠTK. Tá následne upraví termíny domácich zápasov ŠKST Rbk E v 5.lige tak, aby 
nekolidovali so zápasmi extraligy. 
Zmena hracieho dňa pre tieto zápasy vyplýva z podmienky, že počas zápasu extraligy mužov a žien 
sa nesmú v herni odohrávať žiadne iné stretnutia, aj keď to rozmery a vybavenie herne dovoľujú. 

3. Miesto stretnutí: Hracie miestnosti sú uvedené v adresári. 
 
 
B)  Technické ustanovenia 

1. Predpis: Hrá sa podľa aktuálne platných Pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov stolného tenisu 
a tohto Rozpisu majstrovských súťaží družstiev. 

2. Systém súťaží:  Každý s každým dvojkolovo. 
3. Zloženie družstva: 4-členné, hrá sa na 18 zápasov (prvé dve štvorhry a 16 dvojhier). Pri odstúpení z 

dvojhry počas jej priebehu alebo nenastúpení na dvojhru sa obidvom hráčom započítava tento 
výsledok do úspešnosti. Skóre závisí od priebehu, pri nenastúpení sa z pohľadu odstupujúceho hráča 
uvádza 0:3 na sety a 0:33 na loptičky. Ak odstupuje hráč v priebehu dvojhry, zarátavajú sa mu 
dosiahnuté loptičky a prípadne sety (napr. ak odstupuje v treťom sete a na sety je 1:1, konečný 
výsledok je 1:3 a loptičky podľa výsledkov odohraných setov) 

4. Striedanie: striedanie hráča sa môže uskutočniť najskôr po odohraní štvorhier a prvej sérii dvojhier. 
Do dosiahnutia 10.bodu jedným z družstiev je možné len jedno striedanie. Druhého hráča je možné 
striedať po dosiahnutí 10.bodu jedným z družstiev alebo po vzájomnej dohode aj skôr. Po vystriedaní 
musí striedajúci hráč dohrať stretnutie na pozícii striedaného hráča.  

5. Meškanie: V prípade meškania hosťujúceho družstva na zápas je vedúci tohto družstva povinný do 
20 minút od stanoveného začiatku zápasu telefonicky oznámiť vedúcemu domáceho mužstva dôvod 
meškania. 

6. Nedostavenie sa na stretnutie: V prípade, že sa hosťujúce družstvo nedostaví na stretnutie je 
povinný vedúci domáceho  družstva túto skutočnosť oznámiť do 2 hodín a 30 minút od stanoveného 
začiatku stretnutia telefonicky predsedovi ŠTK na č. tel.: 0908 909396. Uvedie dôvod neodohrania 
stretnutia ( napr. hostia sa nedostavili v stanovenom termíne,...).  Ak sa do 20 min od plánovaného 
začiatku zápasu nedostaví domáce družstvo, vedúci hosťujúceho družstva je povinný túto skutočnosť 
oznámiť do 30 minút od stanoveného začiatku stretnutia telefonicky predsedovi ŠTK na č. tel.: 0908 
909396. Družstvo, ktoré sa bez vážnych príčin nedostaví na zápas, bude okrem disciplinárneho 
postihu pokutované sumou 20.-€. Táto suma sa rozdelí v pomere 75:25 medzi riadiaci orgán a klub, 
ktorý mal byť súperom družstva, ktoré sa na zápas nedostavilo. 

7. Dobrovoľná kontumácia – vzdanie stretnutia:  Družstvo, ktoré sa z vážnych dôvodov nemôže 
zúčastniť stretnutia, môže stretnutie vzdať. Družstvo, ktoré stretnutie vzdá, prehráva kontumačne 
0:18 wo. Dobrovoľnú kontumáciu – vzdanie musí nahlásiť vedúci družstva 1 deň pred stretnutím 
vedúcemu súperovho družstva a predsedovi ŠTK. Družstvo, ktoré sa vzdá zaplatí pokutu 10,- €. Táto 
suma sa rozdelí v pomere 50:50 medzi riadiaci orgán a klub, ktorý mal byť súperom družstva, ktoré 
sa dobrovoľne vzdalo. 

8. Bodovanie stretnutí: 3 body – za víťazstvo, 2 body – za nerozhodný výsledok,   1 bod – za prehru,   
0 bodov – za kontumačnú prehru stretnutia. 

9. V prípade vierohodného dokázania, že družstvá vypísali zápis bez odohrania stretnutia, obe 
družstvá prehrávajú kontumačne a zároveň budú pokutované sumou 30.- € 

10. Predohrávka: V prípade predohrania zápasu je domáce družstvo povinné minimálne 1 deň pred 
stanoveným termínom predohrania zápasu termín telefonicky oznámiť na telef. číslo 0908 909396. 
Táto skutočnosť bude zverejnená na stránke http://www.ostzlm.sk/ a na 
http://www.pinec.info/htm/?kraj=24. Pri nesplnení oznamovacej povinnosti nebude tento zápas 
uznaný a zaradený do výsledkov a bude musieť byť odohraný v pôvodnom termíne. 

http://www.ostzlm.sk/
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11. Dohrávka: Dohrávky nie sú povolené, výnimky sú  určené v Súťažnom poriadku SSTZ. 
12. Kontrola stretnutia: Na ktorékoľvek majstrovské stretnutia môže ŠTK určiť delegáta OSTZ, ktorý 

zapíše výsledok kontroly na zadnú stranu zápisu o stretnutí. Výsledok kontroly oznámi predsedovi 
ŠTK do dvoch pracovných dní emailom na adresu stk@ostzlm.sk . 

13. Protesty: Podávajú sa v zmysle predpisov, písomne s vkladom 10.-€. Kópia protestu musí byť 
zaslaná súperovi. Protesty rieši ŠTK. Odvolanie proti rozhodnutiu ŠTK rieši VV združenia OSTZ 
Liptovský Mikuláš a Ružomberok v zložení: Ing. Branislav Oravec, Marián Bystričan a Roman Cibulka 

14. Oznamy ŠTK: Z rokovania ŠTK budú zápisy zaslané písomne vedúcim družstiev prejednávaných 
družstiev a budú uverejnené na stránke:  http://www.ostzlm.sk/oznamy-stk . 

15. Rozhodca: Domáce družstvo je v zápase povinné zabezpečiť na zápas hlavného rozhodcu s platnou 
licenciou C a vyššou (môže byť aj z radov hráčov). Ak domáce družstvo nemá takéhoto rozhodcu, 
môže túto funkciu zabezpečiť hosťujúce družstvo, ak takúto osobu má. Ak ani jedno z družstiev nevie 
zabezpečiť hlavného rozhodcu, stretnutie vedú spoločne vedúci družstiev.  

16. Postup: Víťazné družstvo má právo priameho postupu do 4.ligy a družstvo umiestnené na druhom 
mieste má právo účasti v baráži o postup do 4.ligy. V prípade že víťazné družstvo toto právo 
nevyužije, preberá právo priameho postupu družstvo na 2. mieste a právo účasti v baráži družstvo na 
3. mieste. V prípade že 2. družstvo toto právo nevyužije, preberá právo priameho postupu družstvo 
na 3. mieste a právo účasti v baráži sa neprenáša na družstvá umiestnené na nižších miestach. 
Barážové zápasy sa odohrajú na pôde družstva zo 4.ligy nasledovne: 
1.zápas: zápasy medzi družstvami z 5.ligy Liptov a 5.ligy Orava 
2.zápas: družstvo zo 4.ligy nastúpi proti víťazovi 1.zápasu 

17. Zostup: Družstvo umiestnené na poslednom mieste zostupuje priamo do príslušnej nižšej súťažnej 
triedy. O ostatných zostupujúcich rozhodne počet zostupujúcich z príslušných vyšších súťažných 
tried. Najnižšie umiestnené priamo nezostupujúce družstvo sa zúčastní baráže o účasť v 5.lige 
s družstvami, umiestnenými za priamo postupujúcim družstvom zo 6.ligy okresov Liptovský Mikuláš 
a Ružomberok, maximálne však umiestnenými do 4.miesta. Barážové zápasy sa odohrajú na pôde 
družstva z 5.ligy nasledovne: 
1.zápas: zápasy medzi družstvami zo 6.líg 
2.zápas: družstvo z 5.ligy nastúpi proti víťazovi 1.zápasu 
Baráž nebude odohraná v prípade, že z 5.ligy vypadávajú priamo viac ako 3 mužstvá. 

18. Tituly a ceny: Prvé tri družstvá obdržia poháre.  
19. Prestupy a hosťovania: Predložiť príslušnému zväzu podľa sídiel klubov na predpísaných tlačivách. 

Poplatok v rozmedzí 4€ - 10€. Hosťovanie potvrdí do registračného preukazu príslušný zväz.  
20. Majstrovské stretnutie: Hráči hosťujúceho družstva budú uvedení vždy ako "X" ( poradie hráčov sa 

nemení - je stále XYZU), domáci ako "A" (poradie hráčov sa mení -ABCD, BCDA, CDAB, DABC).  
21. Loptičky:  Hrá sa s plastovými loptičkami priemeru 40 mm trojhviezdičkovými, schválenými ITTF, 

všetky značky sú rovnocenné. Družstvá na prihláške uvedú, s akým druhom loptičiek budú hrať domáce 
zápasy (Odporúčame bezšvové loptičky).  Uvedený druh loptičiek musia používať celú sezónu! 

a. Domáce družstvo zabezpečí na stretnutie minimálne 15 loptičiek. 
b. Minimálne 15 minút pred začiatkom stretnutia je povinný vedúci domáceho družstva poskytnúť 

dve loptičky na rozohranie hráčom hostí.  
22. Raketa: Hráč musí mať farebne odlišné poťahy vo farbách červená a čierna. Druh poťahu musí byť 

uvedený v zozname aktuálne schválených poťahov (https://www.ittf.com/equipment/). Výmena rakety 
počas hry je povolená len pri jej neúmyselnom poškodení (napr. roztrhnutý poťah, odlomená rúčka...), 
v inom prípade nie je výmena povolená. Hráč necháva počas prestávok v hre svoju raketu na stole! 

23. Podmienka účasti: podaná prihláška v stanovenom termíne a zaplatené štartovné. Každý hráč, 
ktorý štartuje v súťaži, musí mať platný RP ! Bez neho nemôže nastúpiť na žiadne 
majstrovské stretnutie. Za vystavenie a platnosť RP zodpovedá oddiel. 

 
 
C)  Nahlasovanie výsledkov majstrovských stretnutí: 

1. Výsledok odohraného majstrovského stretnutia nahlasuje vedúci domáceho mužstva najneskôr do 
09.00 hod. nasledujúceho dňa.  

2. Výsledok sa nahlasuje: 
- cez vyplnenie výsledku na https://www.pinec.info/  -SVK_ZA_OSTZ Liptovský Mikuláš_5. liga 

„hlásenie výsledkov“ predbežný výsledok, alebo úplný zápis stretnutia, 
- alebo cez hlásenie výsledkov na stránke http://www.ostzlm.sk/, 
- alebo cez SMS na tel. č.: 0908 909396. 

3. V hlásení cez SMS sa uvedú nasledovné údaje: 
- meno kto hlási výsledok,  

mailto:stk@ostzlm.sk
http://www.ostzlm.sk/oznamy-stk
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- kolo,  
- názov domáceho mužstva,  
- názov mužstva hostí,  
- výsledný stav zápasu 
- poznámku (krátke zhodnotenie zápasu, protesty, ... ) 

4. Nenahlásenie výsledku v stanovenom termíne – pokuta 7.- €. 
5. Do dvoch pracovných dní od konania zápasu vyplniť úplný zápis na stránke www.pinec.info -

SVK_ZA_OSTZ Liptovský Mikuláš_5. liga. 
6. Nezaslanie vyplneného formuláru v stanovenom termíne – pokuta 10.- €. 
7. Pri predohrávaných stretnutiach sa hracím dňom rozumie deň, kedy sa zápas predohráva! 
8. Vedúci domáceho aj hosťujúceho mužstva sú povinní skontrolovať správnosť vyplnenia celého 

zápisu do 7 dní vo výsledkoch na stránke www.pinec.info -SVK_ZA_OSTZ Liptovský Mikuláš_5. liga 
– pri prípadných chybách kontaktovať administrátora pre vykonanie nápravy 

9. Družstvá sú povinné uložiť (archivovať) originály zápisov o stretnutí odohraných doma do konca 
sezóny (do 30.6.2020) a v prípade potreby (riešenie sťažnosti a pod.) ich doručiť členovi ŠTK. 

10. Strata originálu zápisu pred koncom sezóny – pokuta 10.- €. 
 
 
D) Poplatok za prevod súťaže v súťažnom roku 2019/2020: 

1. Poplatok za prevod súťaže je 70,-€, ktorý sa hradí riadiacemu zväzu. 
 
 

E) Štartovné: 
1. Štartovné je 15,-€ za každé družstvo v súťaži. Poplatok je potrebné uhradiť na vylosovaní súťaže. 
2. Družstvo, ktoré nemá rozhodcu s platnou licenciou C a vyššou zaplatí navyše poplatok 25.- €. 

 
 
F) Dôležité upozornenia: 

1. Súpiska sa vypisuje podľa aktuálneho rebríčka KSTZ a OSTZ (pomôcka je na stránke 
https://www.ostzlm.sk/) a jej originál musí byť doručený najneskôr na vylosovanie súťaže na 
schválenie. V prípade, že nebude súpiska odovzdaná na vylosovaní súťaže, bude za jej oneskorené 
schválenie účtovaný poplatok 5,-€. 

2. Ak chce oddiel zaradiť na súpisku hráčov, ktorí nie sú v aktuálnom rebríčku KSTZ a OSTZ, zašle na 
emailovú adresu stk@ostzlm.sk zoznam týchto hráčov a ŠTK mu priradí klasifikované poradie. Podľa 
tohto poradia bude následne zostavená súpiska príslušného družstva 

3. Vzhľadom na platnosť zákona GDPR každý klub zodpovedá za to, že hráč, ktorý je uvedený na 
súpiske, vyjadril súhlas so zverejnením svojho mena, priezviska a klubovej príslušnosti pre 
prezentovanie výsledkov stretnutí na stránke www.pinec.info a na stránke www.ostzlm.sk a tiež 
súhlasí, so zverejnením prípadných fotiek zo stolnotenisových súťaží na internetovej stránke OSTZ 
Liptovský Mikuláš www.ostzlm.sk . U vedúcich družstiev sa zverejnené údaje rozširujú o telefonický a 
mailový kontakt. 

4. Hráči sú na súpiske zoradení podľa poradia v rebríčku. Na konci súpisky sú zoradené ženy podľa 
poradia.  

5. Hráči nezaradení do rebríčku môžu byť uvedení na súpiske len po klasifikovanom určení miesta 
v rebríčku komisiou ŠTK  

6. V zmysle SP článku  4.3.7.16.5. riadiaci orgán súťaže povoľuje štart žien, dorasteniek a kadetiek bez 
obmedzenia ich počtu v jednotlivých stretnutiach. 

7. Hráči zaradení na súpiske družstva presahujúci počet základu družstva (4), môžu byť zaradení na 
súpiske družstva v nižšej súťažnej triede (lige). 

8. Ak štartuje viac družstiev oddielu v jednej súťažnej triede potom súpisky družstiev sú úplne rôzne, t.j. 
žiadny hráč nemôže byť na dvoch súpiskách. Súčet poradia hráčov v rebríčku základu družstva A 
musí byť menší ako u B družstva atď. Počas sezóny nie sú dovolené žiadne presuny hráčov medzi 
družstvami. Za základy družstiev sa považuje prvých N*Z najvyššie postavených hráčov podľa 
rebríčka zo všetkých N družstiev v danej súťažnej triede bez ohľadu na to, v ktorom družstve a na 
ktorom mieste súpisky sú napísaní, pričom Z je počet hráčov v základe družstva (Z=2 pre dvojčlenné, 
Z=3 pre trojčlenné a Z=4 pre štvorčlenné družstvá). Všetci ostatní hráči uvedení na súpiskách týchto 
družstiev sa nepovažujú za hráčov v základe družstva bez ohľadu na to, na ktorom mieste súpisky 
ktoréhokoľvek z daných družstiev sú uvedení. Ani jeden hráč z pôvodných základov takýchto 
družstiev, pokiaľ je na ktoromkoľvek mieste súpisky ktoréhokoľvek z týchto družstiev nesmie byť 
uvedený na žiadnej inej súpiske v nižšej súťažnej triede. Napr. pre súťaž štvorčlenných družstiev ide 

http://www.pinec.info/
http://www.pinec.info/
https://www.ostzlm.sk/
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o prvých 8 hráčov príslušného rebríčka v prípade 2 družstiev, 12 hráčov príslušného rebríčka v 
prípade 3 družstiev, atď. 

9. Oddiel – klub môže zaradiť hráča do nižšieho družstva, než do ktorého základu by patril podľa svojho 
postavenia na rebríčku za podmienky, že nenastúpil vo vyššej triede v danej súťažnej kategórií ani na 
jedno stretnutie a potom v danom súťažnom ročníku vôbec nesmie byť na súpiske žiadneho iného 
družstva v danej súťažnej kategórií. 

10. Na štvorhru a 1. kolo dvojhier môžu nastúpiť iba hráči, prítomní na nástupe družstiev pred zahájením 
stretnutia. Ak sú prítomní len traja hráči, za úplnú zostavu sa považuje prítomná trojica hráčov. 
Chýbajúci hráč môže byť doplnený do zostavy na prázdne miesto súpisky až po jeho príchode do 
haly, avšak najskôr v druhom kole dvojhier, pričom takéto doplnenie hráča sa nepovažuje za 
striedanie 

11. Prihlášky je potrebné odoslať najneskôr do 6.9.2019 na emailovú adresu stk@ostzlm.sk. 
12. Žrebovanie súťaže sa uskutoční 12.9.2019 o 16:00 hod v objekte Základnej školy (bývalá zasadačka 

Liptovského futbalového zväzu),  Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, 031 01 Liptovský Mikuláš. Je to 
v areáli základnej školy oproti bývalej reštaurácii Vrbica. 

 
 

G) Právo štartu v sezóne 2019/2020: 
 

1. ŠK-ST Liptovský Mikuláš A 
2. Likavka A 
3. ŠKST Ružomberok E 
4. Biely Potok A 
5. Bobrovec A 
6. Baničné A 

7. Liptovské Sliače A 
8. Ľubeľa A 
9. Ľubochňa A 
10. Jamník A 
11. Závažná Poruba A 
12. Černová B

 

 

 

 

 

   Ing. Branislav Oravec                      Marián Bystričan Ján Toman  
predseda OSTZ L.Mikuláš            predseda OSTZ Ružomberok predseda ŠTK 
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