
Podtatranský pohár mládeže 
 

 

 

 

 

Rozpis turnajov mládeže riadené Podtatranským stolnotenisovým zväzom 

 

pre súťažný ročník 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Adresár 

sekretariátu VV PSTZ Poprad. 

VV PSTZ Poprad :  

Adresa : Podtatranský stolnotenisový  

1. Ing. Daniel MARTINKO  - predseda PSTZ Poprad       
    Lúčna 101/12, 059 14 Spišský Štiavnik    
    mobil : 0903 610 232       
    E-mail : martinko@alya.sk  

2. Ján PITOŇÁK                           - športovo technická komisia, matrično registračná komisia        
059 02 Slovenská Ves 208 
mobil : 0908 314 208                                                       
E-mail : janpitonak208@gmail.com  

3. Ondrej HAKY   - trénersko metodická komisia       
   Okružná 6, 064 01 Stará Ľubovňa      
   mobil : 0903 627 718       
    E-mail : hakyo@centrum.sk  

4. MUDr. Jaroslav NOVOTNÝ  - komisia rozhodcov       
    Michalská 8, 060 01 Kežmarok     
    mobil: 0905 821 239      
    E-mail : novotnyjaroslav90@gmail.com 

5. Ing. Ján ŠIMONOVIČ  - ekonomická komisia       
    SNP 685/223, 059 18 Spišské Bystré    
    mobil : 0907 802 113      
    E-mail : jsimonovic@steiger.sk  

6. Tomáš VALLUŠ   - komisia mládeže       
    29. augusta 168/45, 058 01 Poprad     
    mobil: 0915 640 564      
    E-mail : tvallus@centrum.sk  

7. Vladimír DUNČKO   - disciplinárna komisia       
    Lipová 554/12, 053 14 Spišský Štvrtok    
    mobil: 0905 704 895       
    E-mail : vladimir.duncko@texnet.sk 

 



 

Technické ustanovenia: 

2. liga starších žiakov a dorastencov – hrá sa dlhodobo, turnajovo, 3 –členné družstvá 
- za každé družstvo štartuje na turnaji ľubovoľný počet hráčov, minimálne však 2 hráči, pokiaľ štartuje 
na turnaji 1 hráč oddielu, jeho výsledky sa do súťaže družstiev nezapočítavajú  

- do súťaže družstiev sa zaratávajú výsledky 3 najlepších hráčov 
- zloženie skupín (minimálne 3-členné) 
- na prvom turnaji je losovanie bez nasadzovania. Na ďalších turnajoch je nasadzovanie vykonávané 
podľa predbežného poradia jednotlivcov po predchádzajúcich turnajoch  

- po odohratí zápasov v základných skupinách postúpia víťazi do finálovej skupiny (napr. pri 8 
skupinách do skupiny o 1.-8. miesto), druhí zo skupín do skupiny o umiestnenie (napr. pri 8 skupinách 
do skupiny o 9.-16. miesto), tretí zo skupín do skupiny o umiestnenie (napr. pri 8 skupinách do skupiny 
17.-24. miesto), štvrtí zo skupín do skupiny o umiestnenie (napr. pri 8 skupinách do skupiny o 25.-32. 
miesto)  

- v druhej časti turnaja pokračujú účastníci v jednotlivých skupinách vyraďovacím spôsobom až do 
určenia konečného poradia, t.z. vyraďovacím systémom hrajú víťazi aj porazení. 

 

 

 

 

Loptičky: všetky trojhviezdičkové, plastové, schválené ITTF.  



Právo štartu:   Právo štartu v aktuálnom súťažnom ročníku sa neudeľuje. Právo štartu na turnajoch 
mládeže PSTZ má každý jednotlivec s platným registračným preukazom SSTZ v čase konania turnaja 
registrovanom v klube regiónu PSTZ, príslušnej vekovej kategórie. 

Zadávanie výsledkov: 

Domáce družstvo mužov je povinné zaslať výsledky turnaja (aj body jednotlivých hráčov) v deň 
odohrania turnaja, najneskôr v nedeľu do 19,00 hod., na e-mail adresu: janpitonak208@gmail.com 
a vladimir.duncko@texnet.sk. Výsledky budú zverejnené na www.pinec.sk, www.vsstz.sk 
a www.skstss.sk , podľa pokynov správcu stránky.  

Vekové kategórie platné pre rok 2020/2021: 

Žiaci  - 1.1.2006 a mladší 

Dorastenci - 1.1.2003 a mladší 

 

Časový rozpis turnajov: 

17.7.2021 Spišský Štvrtok (telocvičňa ZŠ, Vladimír Dunčko, 0905 704 895,    
stolnytenis@texnet.sk ) 

31.7. 2021 Spišská Stará Ves (telocvičňa ZŠ, Ján Stanko, 0949 344 197,        
jan.stanko@centrum.sk ) 

14.8.2021 Poprad (miesto bude upresnené, Tibor Bujňák, 0903 933 350, 
tiborbujnak89@gmail.com ) 

28.8.2021 Kežmarok (telocvičňa ZŠ Nižná brána, MUDr. Novotný Jaroslav, 0905 821239,  
  novotnyjaroslav90@gmail.com ) 

 

 
- 7:30 do 8:30 hod. - prezentácia                         
- 8:30 hod. - žrebovanie 
- 9:00 hod. - otvorenie turnaja, začiatok súťaží  

Jednotliví hráči musia byť nahlásení do piatku pred pred turnajom organizačnému pracovníkovi usporiadateľa. 

 

        Vladimír Dunčko 


