
- vo všetkých súťažiach NSTZ v s. r. 2015/16 platí toto poradie loptičiek: 1. plastové, 2. celuloidové 

Vysvetlenie: v súťažiach mužov sa hrá s plastovou loptičkou (zabezpečí ju domáce družstvo), 

s celuloidovou sa môže hrať iba v prípade dohody oboch družstiev. 

Všetky mládežnícke súťaže sa hrajú iba s plastovou loptičkou. 

 

 

- súťaže 3. a 4. ligy mužov sa začnú 19.9.2015, súpisky a štartovné treba zaslať do 10.9.2015! 

 

 

- po odstúpení Michala Vozára zo zdravotných dôvodov ho v doterajších funkciách nahradili na 

poste predsedu NSTZ Milan Grman, v Dozornej rade SSTZ Roman Grigel st. 

 

 

- zloženie súťaží:  

* do 3. ligy mužov sa neprihlásili Vlčany, nezostupujú 12. v konečnom poradí Žitavany 

* do 4. ligy A mužov z okresu Nitra postúpila z 2. miesta Nitra 08 B, z okresu Topoľčian nikto, 

súťaž treba doplniť 12 účastníkom 

* v 4. lige B mužov po posune Žitavian do 3. ligy nezostupuje 11. v konečnom poradí Jur (10. 

Hronovce dve družstvá nechceli) a Zl. Moravce previedli jedno svoje družstvo na Tes. Mlyňany 

* 4. liga C mužov podľa pôvodného rozpisu 

 

 

- zmeny názvov klubov: Rača/Nitra na Nitra, Šahy na Šahy/V. Turovce, Hont. Trsťany na Hont. 

Trsťany/Dudince 

 

 

- od s. r. 2016/17 bolo v súťažiach riadených NSTZ schválené: 

* po dosiahnutí víťazného bodu v stretnutí možnosť druhého striedania 

* započítavanie w.o. zápasov do úspešnosti aj pre víťaza aj pre porazeného (nerátajú sa w.o. zápasy, 

keď družstvo nastúpi s menším počtom hráčov) 

 

 

- zmeny v Súbore predpisov schválené Konferenciou SSTZ platné od s. r. 2015/16 sú v samostatnej 

správe. Najdôležitejšie sú: 

* bodovanie v stretnutí, kde môže byť remíza je znovu 3, 2, 1 a 0 bodov 

* právo postupu v nižšej súťaže v prípade odmietnutia víťaza majú len družstvá do 3. miesta 

* proti rozhodnutiu VV, ktorý riadi súťaž sa možno odvolať na VV SSTZ 

* do vyššej súťaže nemôže postúpiť družstvo z nižšej súťaže, ak nemalo od začiatku sezóny 

registrovaných hráčov minimálne zo základu družstva (platí pre MO, kde hrajú bez registračiek) 

* hráč nemusí mať na stretnutí registračku, pokiaľ má iný doklad totožnosti - občiansky preukaz, 

pas alebo vodičský preukaz 

* zaraďovanie žien na súpisky mužov je v kompetencii riadiaceho zväzu 

* ak rozpis súťaže neurčuje, na koľkých stoloch sa hrajú stretnutia 3 a 4-členných družstiev, 

rozhodne o tom domáce družstvo 


