
   
 

Pravidlá stolnotenisovej miniligy – Oravský Podzámok 

6. ročník, sezóna 2018/2019 

 

 

1. Hracia miestnosť - Telocvičňa Základnej školy v Oravskom Podzámku. 

2. Hrací systém - Štvorhry - 2 zápasy, budú odohrané ako prvé v stretnutí. Dvojhra 

– 16 zápasov, hrá sa  podľa poradia uvedeného v zápise, hrá sa podľa pravidiel 

stolného tenisu. Súťaž sa hrá v štvorčlenných družstvách 

3. Hrá sa dvojkolovým systémom stretnutí (odvety). 

4. Loptička – zabezpečuje na zápas vždy mužstvo, kvalitou minimálne *,ktoré je 

uvedené v zápise o stretnutí ako domáce, v počte minimálne 3ks. 

5. Zmena podania: Po dvoch bodoch (začína sa podľa vylosovania, výnimka hry nad 

11 bodov – striedanie po bode). 

6. Set – vyhráva kto dosiahne skôr 11 bodov (náskok musí byť vždy dva body). 

7. Zápas – Hrá sa na 3víťazné sety . 

8. Prvé zápasy – musia začať max.o 18:10 

9. Čakacia doba –maximálne 10 minút. 

10. V prípade nečakanej udalosti – je potrebné aby vedúci družstva min. pol hodiny     

pred zápasom kontaktoval, súpera a uviedol zmenu hracieho času. 

11. Výstroj hráčov – Športový úbor a športová obuv (zodpovedný hlavný rozhodca    

respektíve vedúci družstiev). 

12. Rozhodcovia – hlavný rozhodca ( domáce družstvo). 

13. Kontumácia – Neúčasť na zápase, neskorý nástup. 

14. Príprava stolov – Zabezpečuje a pripravuje družstvo uvedené v zápise ako 

domáce v spolupráci so zástupcom STO Oravský Podzámok. 

15. Zápis  - Mená jednotlivých hráčov ako prvé uvádza v zápise domáce družstvo. 

Poradie hráčov jednotlivcov si hostia určia ľubovoľne. 

16. Striedanie -  V priebehu zápasu je možné zapojiť do hry náhradníkov, po dohode 

vedúcich družstiev. Striedaný hráč však už nemôže na odohrávané stretnutie 

nastúpiť. Náhradníci však musia byť prítomní na začiatku zápasu a musia byť 

uvedení v zápise o stretnutí. 
 

 

 

 

 

 



   
 

 

Organizačné pokyny stolnotenisovej miniligy – Oravský 

Podzámok 

6. ročník, sezóna 2018/2019 

 

 

A. Hodnotenie súťaže:         

1. Stretnutie:    výhra   - 3 body 

            remíza  - 2 body 

                          prehra  - 1 bod 

                              kontumácia  - 0 bodov 

2. Jednotlivý zápas: Výhra  = 1 bod, prehra = 0 bodov 

3. Pre jednotlivca: výhra - 0,5 bodu štvorhra, výhra – 1 bod dvojhra 
 

B. Vyhodnotenie súťaže: 

1. Družstvá:   a.- body 

                       b.- vzájomný zápas 

                       c.- skóre zo vzájomných zápasov 

                       d.- celkové skóre 

   2.Jednotlivci:  a.- najvyššie percento úspešnosti, nad 50% odohraných zápasov 

        b.- viac odohraných zápasov 

3.Štvorhry:    a.- najvyššie percento úspešnosti spoločne odohratých zápasov. 
         

C. Poistenie súťaže: Súťaž nie je poistená, každý hráč hrá na svoju vlastnú 

zodpovednosť. 
 

D. Pokuty ,protesty a podnety: 
 

1. Pokuty: Kontumácia 10,- € ( družstvo môže nastúpiť k ďalšiemu zápasu len 

za podmienky vyrovnania do pokladne). 

2. Neúplne vypísaný zápis o stretnutí – 5€ 

     3. Protesty a podnety: 

Všetky druhy protestov a podnetov rieši Športovo technická komisia        

(ŠTK),ktorá sa určí na ustanovujúcej schôdzi pred začiatkom súťaže . Protesty 

a podnety sa riešia na základe písomného  zápisu v zápise o stretnutí s   poplatkom 

5,- €, ktorý sa v prípade  zamietnutého stanoviska nevracia. 
 



   

E. Zápisné(štartovné) 

 

Zápisné pre družstvo na 6.ročník  v sezóne 2018/2019 je - 25€. Pre družstvo kde majú 

všetci hrači menej ako 18 rokov bolo znížené zápisné na - 10€. 
 

F. Ocenenie účastníkov 

 

1.Ocenené budú  družstvá, ktoré sa po skončení súťaže  ,umiestnia na prvých troch 

miestach. 

2.Ocenený bude hráč s najvyššou percentuálnou úspešnosťou ,odohraných zápasov ,nad 

50% po základnej časti súťaže.  

3.Ocenená bude najúspešnejšia dvojica zo štvorhier po základnej časti súťaže. 
  

G. Finančná správa 

 

 1.Správu o príjmoch a výdavkoch je povinná ŠTK zverejniť vždy na záver (ukončenie 

a vyhodnotenie súťaže) 

 2.Mimo tohto času je možné nahliadnuť na financovanie súťaže vždy po dohode s ŠTK. 
 

H. Zverejňovanie výsledkov, rozlosovanie 

 

Rozlosovanie stretnutí , výsledky a tabuľky, budú po odohratí jednotlivých kôl 

,zverejnené na internetovej stránke, v sekcii :Podzámocká miniliga  
 

http://sto-oravsky-podzamok.webnode.sk/ 

 

 

I. Zloženie ŠTK komisie 

 

ŠTK komisia je zložená z vedúcich jednotlivých družstiev ,ktorí môžu predkladať 

návrhy,podnety na ustanovujúcej schôdzi pred začiatkom miniligy. 
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