
 

  

PROPOZÍCIE TURNAJA  

TOP TEAMS CUP 2015 
 

Usporiadateľ: Stolnotenisový klub Plešivec (S.T.K. PLEŠIVEC) 

Termín: 12. september 2015 – prezentácia o 8:00 hod. 

Prihláška: emailom frantisek.nemcok@gmail.com;  

                   do 1. septembra 2015 (uviesť aj záujem o prípadný štart                          

                   B - družstva na turnaji) 

Miesto: telocvičňa ZŠ Plešivec slovenská, hrať sa bude na 4 stoloch 

Loptičky: DHS*** 40+ 

Riadenie súťaže: riaditeľ – Ing. František Nemčok 

                               hl. rozhodca – Ján Šofranko 

Vklad: 10 eur/družstvo – v štartovnom je zahrnuté občerstvenie, guláš pre každého 

účastníka turnaja; štartovné sa uhradí v deň konania turnaja priamo na mieste; štart 

B-družstva 50% zľava na vklad 2. družstva 

Kategória/Súpiska: družstvo mužov/žien (príp. kombinácia);  

                                    súpiska družstva na celý turnaj: 3 - 5  hráčov 

Počet účastníkov: max. počet 16 družstiev rozdelených do skupín 1 - 4 podľa 

okresného rebríčka. V okrese Rožňava je momentálne 15 stolnot. klubov pôsobiacich 

vo všetkých súťažiach v SR. Každý klub má možnosť postaviť 1 družstvo. Výnimku má 

usporiadateľ súťaže, kt. má možnosť postaviť 2 družstvá. V prípade neúčasti 

niektorých stolnot. klubov z okresu Rožňava má usporiadateľ možnosť udeliť voľnú 

kartu klubom, kt. by mali záujem postaviť 2 družstvá, po prípade pozvať družstvo 

z iného OSTZ, ObSTZ alebo zo zahraničia. 

Neoficiálny okresný rebríček klubov: 

1. Geológ Rožňava                                        9. ŠKST Gočovo     

2. ŠK Jablonov n/Turňou                   10. ŠKST Slavošovce 

3. STK Gemerská Poloma                  11. MSTO Dobšiná 

4. ŠK Henckovce                                 12. Obec Čierna Lehota 

5. S.T.K. Plešivec                                 13. STO Hrhov 

6. STK Honce                                       14. STK Baník Rakovnica 

7. Tatran Betliar                                 15. STK Sokol Krh. Podhradie 

8. TJ Lokomotíva Dedinky 

Hrací systém: Olympijský systém - max. 5 zápasov (4x dvojhra a 1x štvorhra);  

3 - členné družstvá bez možnosti striedania, každý hráč v družstve môže v 1 stretnutí 

odohrať max. 2 zápasy (2 dvojhry alebo 1 dvojhru a 1 štvorhru); 

družstvo sa stáva víťazom stretnutia ak získa 3. bod  (3:0, 3:1, 3:2); 
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domáci A – hostia X 

1) A v X 
2) B v Y 
3) štvorhra C & A alebo B v Z & X alebo Y 
4) B alebo A v Z 
5) C v Y alebo X 

-modrou farbou sú označení hráči, ktorých môže družstvo po úvodných 2 dvojhrách 

nasadiť  do štvorhry alebo si ich ponechať na dvojhru.  

1. fáza – skupinová: 

- 4x skupiny po 4 družstvách;  

- každé družstvo odohrá 3 stretnutia, poradie zápasov podľa Bergerovej tabuľky; 

- družstvo umiestnené na 1. resp. 2. mieste v skupine, postupuje do ďalšej fázy; 

družstvo umiestnené na 3. resp. 4. mieste v skupine, končí na turnaji; 

- pri zhodnom počte bodov bude o vyššom umiestnení rozhodovať: 1. vzájomný 

zápas, 2. skóre, 3. pomer setov; 

- do skupín budú priamo nasadené 4 najvyššie umiestnené kluby podľa pozície 

v horeuvedenom okresnom rebríčku; 

- kluby umiestnené na 5. - 8. pozícii v rebríčku budú vyžrebované do jednotlivých 

skupín z druhého koša a kluby umiestnené na 9. – 15. pozícii v rebríčku budú 

vyžrebované z tretieho koša. 

- každý klub kt. je umiestnený  v rebríčku do 8. miesta a bude štartovať na turnaji 

s viac ako 1 družstvom na základe voľnej karty od organizátora, bude mať B družstvo 

žrebované z tretieho koša, to isté platí aj pre kluby z iných OSTZ, ObSTZ alebo                    

zo zahraničia;  

- v skupinovej fáze sa nemôžu stretnúť v jednej skupine dve družstvá z toho istého 

klubu. 

2. fáza – playoff: 

- najlepších 8 družstiev umiestnených na 1. resp. 2. mieste v 4 skupinách 

- K.O. systém: 4-finále, Semifinále, Finále resp. Zápas o 3. miesto 

Vyhodnotenie: družstvá umiestnené na 1. - 3. mieste získajú hodnotné poháre a iné 

vecné ceny; 

 

                                                                                                   Ing. František Nemčok 

                                                                                                  STOLNOTENISOVÝ KLUB 

                                                                                                               PLEŠIVEC 

 

 

 

 


