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Úradná správa 
 
1. Správy ŠTK mládeže 
1.1. Zmena usporiadateľa VSPM B staršie žiactvo – skupina Zemplínsko- 
       Vihorlatská, 8.2.2014  
       Pôvodný usporiadateľ ŠKST Zemplínske Hámre nemôže organizovať turnaj  
       VSPM B, nakoľko toto družstvo sa nezúčastňuje týchto turnajov, hoci bolo pôvodne  
       nahlásené a zaslalo aj súpisku. 
       Novým usporiadateľom sa stal klub ŠK Orion Belá nad Cirochou 
 
1.2.  Zmena usporiadateľa VSPM B staršie žiactvo – skupina Šarišsko- 
        Duklianska, 8.2.2014 a 1.3.2014 
        Klub ŠKP Prešov sa už skôr oficiálne vzdal práva organizovať VSPM B a preto  
        obidva zostávajúce usporiada klub ŠK ZŠ Sibírska Prešov 
 
1.3.Termíny vydania krajských mládežníckych nominačných rebríčkov pred  
      Majstrovstvami kraja mládeže podľa kategórií  
      Dorast – 30.3.2014 
      Staršie žiactvo – 30.4.2014 
      Mladšie žiactvo – 24.3.2014 
      Najmladšie žiactvo – 24.3.2014 
 
1.4. Propozície Majstrovstiev kraja mládeže 
       Viď www.vsstz.sk 
 
1.5. Nahlasovanie majstrov okresov/oblastí mládeže 
       Jednotlivé okresné, resp. oblastné zväzy sú povinné nahlasovať majstrov svojich  
       okresov, resp. oblastí nasledovným spôsobom: 
       a) termín nahlasovania  
           do 10.3.2014 v kategóriách dorast, mladšie a najmladšie žiactvo 
           do 10.4.2014 v kategórii staršie žiactvo 
       b) spôsob nahlasovania 
           - výhradne mailom na adresu ŠTK mládeže erikhajduk@gmail.com 
           - pre všetky okresné, resp. oblastné zväzy platí, bez výnimky, zásada, že mail  
             musí obsahovať výsledkovú listinu, ktorej obsahom bude kategória, v ktorej sa  
             majstrovstvá oblasti, resp. okresu konali (jasne vyznačená), kompletná  
             výsledková listina hráčov alebo hráčok (poradie), klubová príslušnosť, rok  
             narodenia, miesto konania, dátum konania a hlavný rozhodca. 
 
Výsledkové listiny, resp. neúplné výsledky, nebudú brané do úvahy a hráči/hráčky 
mimo rebríčkového postavenia, ktoré by mohli mať túto výhodu, nebudú do MK 
mládeže pripustení.  
Za výsledkovú listinu sa nepovažuje určenie mena majstra okresu/oblasti. 
 
 
 

http://www.vsstz.sk/
mailto:erikhajduk@gmail.com


2. Majstrovstvá kraja družstiev MLADŠIE ŽIACTVO 
    2.1. Právo účasti 
           2.1.1. Mladší žiaci 
                     1. STO Valaliky – usporiadateľ potvrdený 
                     2. MŠK VSTK Vranov 
                     3. KST plus40 Trebišov 
                     4. 1.PPC Fortuna Kežmarok 
 
           2.1.2. Mladšie žiačky  
                     1. ŠSTK Junior Čaňa – usporiadateľ potvrdený 
                     2. ŠKST Michalovce 
                     3. ZŠ Vyšný Žipov 
                     4. STO Valaliky 
 
Kluby STO Valaliky (chlapci) a ŠSTK Junior Čaňa (dievčatá) majú právo usporiadať 
finálové turnaje MK družstiev mladšieho žiactva. Právo usporiadateľa potvrdili oba kluby. 
Ak sa vzdá práva štartu, ktorékoľvek z družstiev je poradie náhradníkov nasledovné: 
Chlapci: 
5. ZŠ Vyšný Žipov 
6. STO Slovenská Ves 
7. ŠK ZŠ Sibírska Prešov 
8. STK Lokomotíva Košice 
 
Dievčatá: 
5. OKST Regmont Hraň 
 
V prípade, že sa vyčerpá limit náhradníkov, nemá žiadne iné družstvo právo štartu. 
 
2.1.3. Súpisky 
           Súpisky pre MK a následne pre MSR družstvá potvrdia alebo upravia do  
           25.2.2014  
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