
Mestská časť Bratislava-Dúbravka 

Miestny úrad, oddelenie školstva, vzdelávania a športu 

Pri kríži 14 

841 02 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Propozície 
 

Stolnotenisový turnaj seniorov 
 

konaný pod záštitou starostu Dúbravky RNDr. Martinom Zaťovičom 

 

 

A. Všeobecné ustanovenia 

 

Organizátor: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Rada seniorov, Komisia športu 

Usporiadateľ: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu MÚ Bratislava-Dúbravka,  

                         Rada seniorov, Komisia športu 

Termín: 25. marec 2017 

Miesto súťaže: Dom kultúry - vestibul 

Prezentácia: 9.00 hod. – 9.45 hod. 

Začiatok súťaže: 10.00 hod. 

Kategórie: Ženy 

                   Muži  

Riaditeľ súťaže: Branko Semančík 

 

 

B. Technické ustanovenia 

 

Hracie pravidlá: podľa upravených pravidiel stolného tenisu  

 zápas sa hrá na rozhodujúci počet víťazných setov 

 set vyhráva hráč, ktorý ako prvý dosiahne 11 bodov 

 právo zvoliť si stranu sa žrebuje  

 právo podania a príjmu podania sa žrebuje 

 loptička sa musí pri podaní alebo vrátení podania zahrať, tak aby letela ponad 

sieťku      

 a dotkla sa  súperovej polovice hracej plochy buď priamo alebo po dotyku so 

sieťkou 

 Podávajúci urobí podanie, prijímajúci ho vráti a potom si podávajúci a prijímajúci 

 loptičku striedavo vracajú 

 

Rozhodca nariadi novú loptičku:  

 ak sa loptička dotkne sieťky alebo stojančeka pokiaľ bolo podanie správne 

 po dotyku s hracou plochou prijímajúceho sa vracia smerom k sieťke 

 po odskoku hracej plochy vzhľadom k sieťke zostane bez pohybu 

 loptička opustí polovicu stola cez ktorúkoľvek postrannú čiaru  

 po jednom alebo   viacerých odskokoch od hracej plochy prijímajúceho hráča 

 

 



        Hráč získa bod:  

 ak jeho súper nevykoná správne podanie 

 ak  jeho súper vráti loptičku nesprávne 

 ak sa loptička, potom čo hráč podával dotkla hocičoho iného 

 ak loptička po údere súpera preletí za hráčovu koncovú čiaru bez dotyku   

     s hráčovou hracou plochou 

 ak jeho súper zahrá loptičku 2x za sebou 

 ak sa jeho súper svojou voľnou rukou dotkne hracej plochy 

 

Hrací systém: zaradenie do pavúka alebo skupín 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

 Prihlášky podávať elektronicky na e-mailovú adresu: radaseniorov@gmail.com 

            alebo osobne Mgr. Markovej  - Rada Seniorov, Žatevná 4,  do 22.03.2017 

 hrá sa v dvoch kategóriách: ženy a muži  

 prvé tri miesta v každej kategórii budú ocenené medailou a diplomom 

 za zdravotný stav súťažiacich mestská časť a rada seniorov a KŠ  nezodpovedá 

 nutnosť mať pri sebe kartu poistenca 

 zdravotné zabezpečenie SČK 

 organizátor zabezpečuje pitný režim a malé občerstvenie 

 

 

 

 

Informácie: Mgr. Jana Petřvalská, petrvalska@dubravka.sk, 02/ 61101173 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 16.03.2017 
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Stolnotenisový turnaj seniorov 2017 

 

 

 

Výsledky 

 

Kategória: 

 

ŽENY 

 

Umiestnenie 

 

Meno a priezvisko 

 

Denné centrum 

I. miesto Mária Raffayová  

II. miesto Terézia Slatkovská  

III. miesto Natália Lišťáková  

IV. miesto Jarmila Brúsilová  

 

   

 

Kategória: 

 

MUŽI 

 

Umiestnenie 

 

Meno a priezvisko 

 

Denné centrum 

I. miesto Vladislav Lišťák  

II. miesto Rudolf Zimányi  

III. miesto Stanislav Vozár  

IV. miesto Marián Tibenský  

 




	propozície - stolný tenis
	Výsledky.docx stolný tenis seniori
	3

