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Rozpis turnajov mládeže riadené Podtatranským stolnotenisovým zväzom 

 

pre súťažný ročník 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 podľa nasadzovania z rebríčka z ročníka 2020/2021. Na ďalších 
turnajoch je nasadzovanie vykonávané podľa predbežného poradia jednotlivcov po predchádzajúcich 
turnajoch  

- Hrací systém pre dvojhry: 
- 1. stupeň skupinový (4-5 členné skupiny) 
- v druhej časti turnaja pokračujú účastníci v jednotlivých skupinách vyraďovacím spôsobom 
až do určenia konečného poradia, t.z. vyraďovacím systémom hrajú víťazi aj porazení. 

- osobitný predpis ak je na jednotlivých , počet štartujúcich menej ako 16, aby  
- progresívny pavúk obsahoval najmenej 8 hráčov /ok, preto sa povoľujú trojčlenné skupiny.  

 

 

 

 

 

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: 

Usporiadateľ je povinnž 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  - 1.1.2007 a mladší 

Dorastenci - 1.1.2003 a mladší 

 

Časový rozpis turnajov: 

23.10.2021 Spišský Štvrtok (telocvičňa ZŠ, Vladimír Dunčko, 0905 704 895,    
stolnytenis@texnet.sk ) 

20.11. 2021 Spišská Stará Ves (telocvičňa ZŠ, Ján Stanko, 0949 344 197,        
jan.stanko@centrum.sk ) 

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

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

Termíny 3., 4. a 5. turnaja určí ŠTK na začiatku roka 2021 po kompletizácii kalendára SSTZ a VsSTZ.  

 

 
- 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. 

 



COVID-19 PROTOKOL PSTZ mládeže  

Organizácia PSTZ mládeže vychádza z opatrení, ktoré sú uvedené vo Vyhláške č. 241/2021 Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 
zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí:  

(1) Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje 
usporadúvať hromadné podujatia športového charakteru podľa § 2 ods. 3 písm. h).:  

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na: 
a) hromadné podujatia v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring a Ostražitosť COVID 
AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako osobám v režime 
OTP alebo osobám plne očkovaným, 
b) hromadné podujatia tréningového procesu v územných obvodoch okresov stupňa 1. a 2. stupňa 
COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako osobám v 
režime OTP alebo osobám plne očkovaným, 
c) hromadné podujatia v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring, Ostražitosť 1. a 2. stupňa 
ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie výlučne osobám v 
režime OTP.  

(3) Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám sa nariaďuje 
pri usporadúvaní hromadných podujatí športového charakteru podľa § 2 ods. 3 písm. h) dodržiavať 
nasledovné kapacity: 
a) maximálne 6 osôb na jeden sektor, v územných obvodoch okresov 2. stupňa ohrozenia COVID 
AUTOMATu, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako osobám v režime 
OTP alebo osobám plne očkovaným,  

b) maximálne 50 osôb na jeden sektor, v územných obvodoch okresov 2. stupňa ohrozenia COVID 
AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie výlučne osobám 
v režime OTP, 
c) maximálne 10 osôb na jeden sektor, v územných obvodoch okresov 1. stupňa ohrozenia COVID 
AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako osobám v režime 
OTP alebo osobám plne očkovaným,  

d) maximálne 75 osôb na jeden sektor v interiéri a 150 osôb na jeden sektor v exteriéri, 
v územných obvodoch okresov 1. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje 
vstup na podujatie výlučne osobám v režime OTP, 
e) maximálne 50 osôb, v územných obvodoch okresov stupňa Ostražitosť COVID AUTOMAT- u, pokiaľ 
organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako osobám v režime OTP, 
f) maximálne 200 osôb v interiéri a 400 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov stupňa 
Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie výlučne osobám v 
režime OTP, 
g) maximálne 100 osôb, v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ 
organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám 
plne očkovaným, 
h) bez obmedzenia, v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ 
organizátor umožňuje vstup na podujatie výlučne osobám v režime OTP.  

(4) Športoviskom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, ktorý môže 
byť celý využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového 



športoviska ide o jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom športovisku sa 
môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo športových plôch.  

(5) Sektorom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyčlenená a oddelená časť športoviska od iných častí 
športoviska, na ktorej vykonávajú tréningovú športovú činnosť určené osoby. Pre sektory platia 
nasledovné opatrenia: 
a) osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,  

b) každý sektor má vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál, 
c) každý sektor musí byť vedený odlišnou osobou trénera, 
d) medzi sektormi musí byť zachované dilatačné pásmo o minimálnej šírke 4 metre, 
e) ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového 
charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne, 
f) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť v územných obvodoch okresov v 2. stupni ohrozenia 
COVID AUTOMAT-u, nesmie byť menšia ako 800 m2 ; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným 
sektorom celé športovisko, 
g) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť v územných obvodoch okresov v 1. stupni 
ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nesmie byť menšia ako 300 m2 ; ak má športovisko menšiu rozlohu, je 
jediným sektorom celé športovisko.  

(6) Hromadné podujatia podľa § 2 odseku 3 písm. f) a h) dodržiavať nasledovné podmienky: a) 
obmedzenia na počet divákov hromadného podujatia sa použijú obdobne podľa § 2 ods. 2, b) 
testovanie hráčov a členov realizačného tímu klubov alebo tímov zúčastňujúcich sa súťaží podľa § 2 
ods. 3 písm. f) pomocou RT-PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS- CoV-2 (výter z nosa 
a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred 
každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 
7 dní 
c) pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sú diváci povinní dodržiavať rozostup 2 
metre medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, 
d) zabezpečiť dostatočný počet organizátorov za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych 
opatrení 
e) priestor pre divákov musí byť rozdelený do sektorov, ktoré majú kapacitu maximálne 1000 divákov 
f) v prípade kapacity hľadiska nepresahujúcej 50%, je organizátor povinný zabezpečiť sedenie na 
hromadnom podujatí v každom druhom rade, 
g) opatrenia podľa § 3 písm. a) až l) sa použijú rovnako.  

 

 

        Vladimír Dunčko 


