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1. Analýza súčasného stavu, návrh opatrení

Je nesporné,  že  v  poslednom období  vo  východoslovenskom regióne /až  na malé výnimky/
dlhodobo  klesá počet stolných tenistov v mládežníckych kategóriách a súčasne  klesá aj  ich
výkonnosť. Vo  vzťahu  k  najlepším  slovenským  hráčom  sa  tak  mládež  VsSTZ  stáva  menej
konkurencieschopnou,  čo  do  budúcna  neprináša  dobré  vyhliadky  ani  pre  súťaže  dospelých.
Jednou so snáh VsSTZ by preto malo byť zvýšiť kvalitatívnu úroveň hráčov VsSTZ tak, aby ich
výkonnosť na bola porovnateľná s inými regiónmi.

Názorným príkladom klesajúcej úrovne mládeže VsSTZ bola účasť najmladších žiakov na MSR v
Žiari  nad Hronom 17.  júna 2017  za  účasti  32  chlapcov a  24 dievčat,  pričom za  VsSTZ  bolo
nominovaných len 6 chlapcov /Palušek, Terezka, Mitrík, Sekera, Bilský, Németh/ a 4 dievčatá
/Bitóová,  Némethová,  Boháčová,  Behúnová/.  Z  56  nominovaných  tak  mal  VsSTZ  len  10
zástupcov. Ich výsledky, až na výnimky tiež neboli nijako presvedčivé, zo skupín postúpili traja
chlapci  a  dve  dievčatá,  pričom  dvaja  hráči  /jeden  dokonca  z  pozície  nasadeného  hráča  v
skupine/ nedokázali v skupine v dvojhre vyhrať ani jediný set. O to viac treba oceniť výsledok J.
Zelinku na MSR dorastu, keďže väčšina najmladších hráčov má problém postúpiť zo skupiny. 

Býva bežnou praxou, že v prípade hľadania vinníkov za tento stav, sa zástupy kritikov dokážu na
ulici zhromažďovať dlhé hodiny, o príčinách diskutovať, no v prípade potreby návrhov reálnych
opatrení za účelom zlepšenia stavu a potreby reálnej dennodennej práce, davy kritikov z ulice
akosi zázračne rýchlo miznú.

Konferencia VsSTZ dňa 18. mája v Prešove zvolila Výkonný výbor VsSTZ na ďalšie štvorročné
funkčné obdobie. Ten na svojom prvom zasadnutí 16. júna v Bratislave rozhodol o predsedoch
jednotlivých komisií,  s tým, že predkladateľ tejto koncepcie bol zvolený práve na úsek mládeže. 

Za účelom skvalitnenia práce s mládežou vo východoslovenskom regióne v riadiacej pôsobnosti
VsSTZ  uverejnil  predseda  komisie  mládeže  VsSTZ  dňa  20.  júna  2017  na  oficiálnej  webovej
stránke VsSTZ výzvu pre kluby pracujúce s mládežou a súčasne ju zaslal aj na e-mailové adresy
vedúcich klubov uverejnené v Rozpise súťaží  2016/2017.  V stanovenom termíne do 30.  júna
2017 na výzvu zaslalo svoje stanovisko len 7 klubov /z takmer 90/: Veterán Porad, Orion Belá
nad Cirochou, Krompachy, Valaliky, Prešov, Bardejov, VSTK Vranov. Konštatuje sa preto takmer
absolútny nezáujem klubov o reálne skvalitnenie práce s mládežou na úrovni VsSTZ.

Podľa  čl.  2  bod  2  písm.  a/  Stanov  Východoslovenského  stolnotenisového  zväzu,  jednou  z
hlavných úloh VsSTZ je organizovať a zabezpečovať výkonnostný stolný tenis vo vsl. regióne a
napomáhať organizovať masový stolný tenis. Prioritnou úlohou VsSTZ legislatívne stanovenou
základným predpisom športovej organizácie je tak výkonnostný stolný tenis, teda nie masový a
ani vrcholový /najmä na túto skutočnosť treba pri tvorbe ďalších opatrení prihliadať/. 

V  nadväznosti  na  hlavné  úlohy  VsSTZ  v  športovej  činnosti  tak  požiadavku  výkonnostného
stolného tenisu prevažne spĺňajú súťaže v riadiacej pôsobnosti VsSTZ /nie všetky, viď nižšie/. V
oblasti  mládežníckych  súťaží  a  práce  s  mládežníckymi  kategóriami  je  tak  požiadavkou  na
výchovu mládeže v súlade so základným predpisom  najmä výchova mladých hráčov pre súťaže
2.  až  4.  ligy  dospelých.  VsSTZ však môže byť  taktiež nápomocný pri  podujatiach masového
charakteru. 
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V súčasnosti je štruktúra súťaží mládeže VSSTZ daná tak dlhodobými súťažami družstiev, ako aj
súťažami jednotlivcov prostredníctvom VSPM, MK a TOP 8. Treba však vziať do úvahy aj súťaže
SSTZ,  ktorých sa viacerí  hráči  VsSTZ pravidelne zúčastňujú a  v  prípade obdobných termínov
/sobota,  nedeľa/  je  zrejmé,  že  títo  hráči  súťaže  VsSTZ  vynechajú/.  Obdobne  to  platí  o
reprezentačných povinnostiach.

Vo všeobecnosti  prevláda názor,  že  ak má hráč skutočný záujem zúčastňovať  sa turnajov a
súťaží,  počet  zápasov  je  dostatočný  /súťaže  SSTZ,  VsSTZ,  ObSTZ/,  nedostatočná  je  však
trénovanosť mladých hráčov pravidelne hrávajúcich súťaže VsSTZ. Skôr ako na kvantitu zápasov
by sa mal preto VsSTZ pri tvorbe koncepcie súťaží zamerať na:
1/ zvýšenie prestíže súťaží mládeže v riadiacej pôsobnosti VsSTZ,
2/ zvýšenie kvalitatívnej úrovne trénovania najmladších a mladších hráčov. 

1.  Zvýšenie prestíže súťaží mládeže v riadiacej pôsobnosti VsSTZ

Turnaje VSPM

Jedným  z  dôvodov  klesajúceho  počtu  hráčov  na  VSPM je  zrejmý  nezáujem  niektorých
najlepších hráčov, vrátane reprezentantov, ale aj hráčov z regionálnych súťaží zúčastňovať sa
turnajov VsPM. O reálnych počtoch účasti hráčov na turnajoch VSPM v sezóne 2016/2017 je
možné dozvedieť sa z tabuľky nižšie. Tu je však potrebné navyše uviesť, že skutočné počty v
danej kategórii /až na najmladších žiakov/ sú nižšie, keďže hráči bežne hrávajú aj kategóriu či
dva vyššie. VSPM sa zúčastňuje za všetky kategórie na jednom turnaji priemerne 9 dievčat a 23
chlapcov. /zarátané aj duplicitné štarty hráčov za vyššie kategórie/. Určite je to na zamyslenie,
obzvlášť v prípade, ak sa stolný tenis hrdí prívlastkom jedného z najmasovejšieho športu vôbec.

VSPM 2016/2017 1. VSPM 2. VSPM 3. VSPM priemer celkom
Kategória kategórie klasifikovaných

najmladšie žiačky 7 8 10 8 10
najmladší žiaci 22 20 22 21 28
mladšie žiačky 9 12 13 11 19

mladší žiaci 22 31 34 29 45
staršie žiačky 11 6 8 8 16

starší žiaci 24 20 16 20 36
dorastenky 12 6 12 10 17

dorast 25 20 23 23 38

V tomto kontexte je zaujímavý pohľad do databázy SSTZ k 01.06.2017, kde sú v kluboch VsSTZ
registrované stovky detí /od najmladších žiakov až po dorast/, v niektorých kluboch bežne po
dvadsať, tridsať či štyridsať detí. Akosi ich však nevidno. Aká je skutočná motivácia klubu, rodiča
a dieťaťa, ktorí zaregistrujú dieťa s cieľom byť členom SSTZ a následne ignorujú drvivú väčšinu
podujatí oficiálneho stolnotenisového hnutia, to je možné sa len domnievať.

K 1.6.2017 je v databáze SSTZ vedených spolu vo VsSTZ 2.712 stolných tenistov /z toho 1.608
PO + 1.104 KE/.  Čo sa týka mládeže, v databáze hráčov s ročníkom narodenia 2000 a mladší  je
v Prešovskom kraji 476 hráčov, v Košickom kraji 311, t. j. spolu 787 mladých hráčov v kategórii
od najmladšieho žiactva  po dorast.  Či  toto číslo  zodpovedá aj  realite,  teda koľko detí  sa  aj
skutočne zúčastňuje podujatí VsSTZ či iných je viac ako otázne.
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Jednou z príčin tohto stavu je nezáujem najlepších o bodové hodnotenie VSPM, keďže sa stáva,
že víťaz VSPM dostane do rebríčka SR rovnaký počet bodov ako len za účasť na SPM. Vzhľadom
na skutočnosť, že do rebríčka SR sa zarátavajú najlepšie posledné tri výsledky, je tak bodová
hodnota pre najlepších z VSPM nezaujímavá. Tento stav je však pri súčasnej bodovej koncepcii
stanovenej predpismi SSTZ  takmer nemenný.

Ďalším dôvodom neúčasti sú aj  nevhodné termíny VSPM v nedeľu, kde tí najlepší už majú za
sebou napr. turnaje SPM či iné zápasy. Aj vzhľadom na reprezentačné povinnosti  niektorých
hráčov  VsSTZ  však  do  budúcna  nemožno  reálne  očakávať,  že  najmä reprezentanti  sa  budú
týchto turnajov VSPM zúčastňovať, keďže účasť na nich vnímajú skôr ako doplnkové zápasy.
Taktiež väčšina trénerov patrí  medzi  aktívnych hráčov /2.  až 4.  liga/ a  svoje zápasy hrávajú
prevažne v nedeľu.  Netreba podceňovať ani  potrebu oddychu a regenerácie mladého hráča
/nedeľa je vhodný deň/,  no mládež často tiež hráva v nedeľu aj  súťaže dospelých.  Z týchto
dôvodov sa javí ako najvhodnejší deň pre turnaje sobota.

Taktiež  celková  prestíž  VsPM je  pre  hráčov  nízka.  Úlohou VsSTZ  by  malo  byť  do budúcna
zatraktívnenie turnajov VsPM a zvýšiť  ich prestíž  tak pre jednotlivé kluby, ich hráčov ako aj
rodičov, v neposlednom rade aj trénerov a funkcionárov klubov.

Zaujímavým faktorom je takmer  nepochopiteľná neúčasť mládeže z niektorých regiónov  na
turnajoch VSPM, ktoré dlhodobo deklarujú prácu s mládežou na regionálnej úrovni. Turnajov
VSPM sa dlhodobo,  až  na malé výnimky,  nezúčastňujú hráči  2.  ligy  Podtatranského,  Spiško-
Gemerského,  či  Šariško-Duklianskeho  regiónu.  Podľa  výsledkového  servisu  pinec.sk  bolo  v
týchto súťažiach klasifikovaných množstvo družstiev s desiatkami hráčov. Je nepravdepodobné,
aby takmer nikto z týchto hráčov nemal záujem, hoci aj jednorázovo, napr. aj o štart na VSPM,
za predpokladu, že stolný tenis hrávajú v týchto súťažiach pravidelne, tak ako je to v oficiálnom
výsledkovom  servise  aj  deklarované  /napr.  2.  liga  Podtatranská  starší  žiaci  7  družstiev,
klasifikovaných spolu 28 hráčov, 2. liga starší žiaci Šariško-Duklianska 4 družstvá, klasifikovaných
spolu  16  hráčov/.  Spišsko-Gemerský  región  síce  hráva  2.  ligu  starších  žiakov  turnajovým
spôsobom a v sezóne 2016/2017 sa jej zúčastnilo spolu 42 hráčov /z toho 7 dievčat/, no účasť
týchto  hráčov  na  VSPM je  minimálna,  aj  keď v  zásade hrávajú  súťaž  rovnakým turnajovým
spôsobom. 

V súčasnej dobe sú takmer všetky kluby konfrontované aj s ekonomikou prevádzky herného
priestoru a ďalších s tým súvisiacich činností.  Nie je rozumné očakávať, že klub pri organizovaní
športového  podujatia  pôjde  takpovediac  do  mínusu.  Množstvo  organizačných  a
administratívnych  povinností  /napr.  oznámenie  podujatia  obci  či  mestu,  uzatvorenie
jednorázovej zmluvy o nájme, zabezpečenie bufetu a stravovania účastníkov, príprava herného
priestoru pred podujatím a úprava po podujatí, činnosť organizačných pracovníkov, rozhodcov,
zabezpečenie cien, atď. /ako aj samotné náklady s tým spojené, či už priame alebo nepriame/
často  demotivujú  kluby  pri  organizovaní  podujatí.  Na  druhej  strane  je  však  všeobecne
očakávané, že organizácia každého turnaja bude perfektná a bezproblémová. 

Nároky a požiadavky na organizáciu športových podujatí  za  posledné obdobie vzrástli,  čo je
potrebné zohľadniť aj pri výške paušálnych náhrad za organizáciu podujatí, najmä VSPM, MK
atď. Je taktiež neúnosné, aby na jednom z vrcholných podujatí VsSTZ, ako sú majstrovstvá kraja
nebol napr. zabezpečený ani teplý bufet. 
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Ak ale VsSTZ bude vyžadovať kvalitu organizácie,  tak organizátor musí  mať na to vytvorené
podmienky. Ktoré ho budú k organizovaniu podujatia aj motivovať. No pri priemernom počte
štartujúcich  na  VSPM štartovné  nepokryje  ani  náklady  na  nájom herného  priestor.  Z  tohto
dôvodu je preto oprávnený návrh na zvýšenie paušálnej náhrady pre klub organizujúci VSPM,
MK či TOP8 mládeže jednorázovo na 100,00 EUR/podujatie.

2. liga starší žiaci

Pri  štúdiu  podkladov  k  tejto  koncepcii  bolo  tiež  zistené,  že  vo  vsl.  regióne  takmer  vôbec
neexistujú oblastné, či okresné súťaže mládeže v riadiacej pôsobnosti týchto zväzov. Súčasná 2.
liga starších žiakov je tak v zásade najnižšou súťažou mládeže.  VsSTZ teda v súčasnej dobe
supluje prácu oblastných a okresných zväzov, ktoré sú takto v práci s mládežou, až na výnimky,
takmer nečinné,  keďže riadi  aj  súťaže,  ktoré by ako najnižšie  súťaže bez pochýb mali  byť v
riadiacej  pôsobnosti  oblastných  či  okresných  zväzov.  Viaceré  okresné  štruktúry  takmer
nefungujú a nemajú vytvorené ani  žiadne oblastné súťaže mládeže, niekde sa ani nehrávajú
oblastné  majstrovstvá  mládeže.  Väčšina  tých  čo  funguje  navyše  dlhodobo  nemá  záujem
podriaďovať sa predpisom a pravidlám VsSTZ.

Pokiaľ teda títo hráči, resp. ich kluby z rôznych dôvodov ani dlhodobo neprejavujú záujem o
štart na VSPM , je otázne či by VsSTZ mal vykonávať aj naďalej riadenie týchto súťaží.

V tejto súťaži /2. liga starší žiaci/ navyše existujú obrovské výkonnostné rozdiely /spolu hrávajú
najmladší aj starší žiaci, ani jeden z nich si teda nezahrá/, nezanedbateľnú úlohu potom hrá aj
cestovné vynaložené na neproduktívne stretnutia. Naproti tomu, napr. deťom zo Zemplínsko-
Vihorlatskej  oblasti,  ktoré  ju  reálne hrali,  kolidovali  napr.  termíny,  a  tak sa niektoré zápasy
museli prekladať. VsSTZ by tak nemal suplovať prácu oblastných štruktúr pri práci s mládežou a
podporovať amatérsky, možno až rekreačný stolný tenis. 

Jedným z návrhov opatrení pre budúci súťažný ročník 2017/2018 tak bude nevypísanie 2. ligy
starších žiakov a prevzatie riadenia týchto súťaží do výlučnej riadiacej pôsobnosti oblastných a
okresných  zväzov.  Ak  sa  súťaží  VsSTZ  nezúčastňujú  napr.  aj  z  dôvodu  amatérskej  alebo
rekreačnej úrovne hráčov, tak takáto požiadavka je úplne legitímna v nadväznosti na plnenie
hlavných úloh VsSTZ /výkonnostný stolný tenis/. Cieľom je teda „nenútiť“ kluby vytvárať súťaže,
možno  len  s  cieľom  deklarovania  súťaží  mládeže  vo  vzťahu  k  poplatkom  za  neúčasť
mládežníckych družstiev. Bude preto do budúcna práve úlohou oblastných riadiacich zväzov,
aby  vytvárali  súťaže  na  týchto  nižších  úrovniach,  ak  o  to  kluby  prejavia  záujem a  na  báze
amatérskeho a rekreačného športu mládež podporovať aj masovosť členskej základne.

Keďže 2. liga starších žiakov bude spadať do oblastí a okresov, z týchto súťaží nebudú hráčom
ani počítané body do krajského rebríčka. Ak teda hráč bude mať záujem o získanie bodov do
krajského rebríčka, bude sa musieť zúčastniť niektorej z oficiálnych súťaži  VsSTZ alebo SSTZ,
resp. bodové ohodnotenie týchto súťaži sa zásadne pri tvorbe krajského rebríčka prehodnotí.

Podľa čl. 2 bod 1 druhá veta Stanov  VsSTZ spolupracuje so všetkými, ktorí majú záujem na
rozvoji stolného tenisu /v riadiacej pôsobnosti VsSTZ, pozn., nezáujem v zásade kluby vyslovili aj
nereagovaním na výzvu/. Nezáujem väčšiny klubov o reálne skvalitnenia práce s mládežou je tak
zrejmý. 
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Je  preto  úlohou  VsSTZ  vykonať  opatrenia  za  účelom  skvalitnenia  práce  vo  vlastnej  réžii  a
spolupracovať pri  tvorbe koncepcie práce s  mládežou s  klubmi,  ktoré o túto prácu prejavia
záujem. Nie je preto cieľom „nasilu“ nútiť kluby, aby s mládežou pracovali. To sa týka najmä
klubov a  zväzov  na regionálnej  úrovni,  ktoré  prezentujú  nevôľu podriaďovať  sa  predpisom
VsSTZ a dlhodobo sa snažia o riadenie súťaží mládeže na regionálnej úrovni „vlastnou cestou“.
V tejto ceste im preto netreba brániť. No možno to niekde súvisí len s poplatkami za neúčasť
mládeže.

Poplatky za neúčasť družstiev mládeže, dlhodobé súťaže

Pokiaľ však takéto kluby majú družstvá dospelých v riadiacej pôsobnosti VsSTZ, je v plnej miere
oprávnené očakávať od nich určitú mieru finančnej solidarity na podporu aktivít VsSTZ pri práci
s  mládežou, nakoľko  ako  členovia  oficiálneho  stolnotenisového  hnutia  združených  pod
hlavičkou  VsSTZ  vyjadrujú  svoj  súhlas  s  cieľmi,  poslaním  a  hlavnými  úlohami  združenia.
Zachovanie poplatkov za neúčasť mládežníckych družstiev u týchto klubov ja tak naďalej plne na
mieste, samozrejme pri zohľadnení novej koncepcie /viď Rozpis súťaže/.

Je  zrejme  všeobecne  akceptovateľná  skutočnosť,  že  „dlhodobá“  súťaž  družstiev,  ktorej  sa
zúčastňujú štyri či päť družstiev požiadavku dlhodobosti pravdepodobne nespĺňa, navyše ak sa
hrá systémom dvojičiek či trojičiek.  Pre súťažný ročník 2017/2018 bude preto dlhodobá súťaž
družstiev vypísaná len v prípade, ak sa do nej prihlási najmenej 8 družstiev.

Koncept  poplatkov  za  neúčasť  družstiev  mládeže  však  bude  zmenený,  keďže  v  súlade  s
Rozpisom súťaži pre sezónu 2017/2018 sa väčšina dlhodobých súťaží družstiev pravdepodobne
odohrá systémom VSPM. V prípade účasti hráčov na týchto turnajoch, za splnenia podmienok
pre  klasifikovanú  účasť  družstiev,  však  kluby  poplatok  za  neúčasť  mládežníckych  družstiev
platiť  nebudú.  VSPM  tak  bude  môcť  byť  zaujímavá  aj  pre  kluby  s  dvoma  hráčmi  v  danej
kategórii, keďže už pri kvalifikovanej účasti dvoch hráčov sa im výsledky budú započítavať aj do
súťaže družstiev a po každom VSPM priebežne aj vyhodnocovať.

Bude preto na voľbe klubových funkcionárov, či  deti  na turnaje VSPM vyšlú a nebudú platiť
poplatky za neúčasť, alebo či z rôznych dôvodov nebudú mať o štart v dlhodobých súťažiach
VsSTZ alebo na VSPM záujem a tieto poplatky uhradia.

Turnaj TOP 8

V sezóne 2016/2017 nebol veľký záujem o tento turnaj. Z ôsmych nominovaných sa zúčastnili
napr. len 4 mladšie žiačky, či dokonca dvaja dorastenci. Tento formát tak hráčov k účasti zatiaľ
nepresvedčil.  Pravdepodobným  dôvodom  boli  čiastočne  nevhodné  termíny  ako  aj  nízka
motivácia hráčov k účasti. Keďže v závere sezóny je viacero turnajov ako napr. MK či MSR je
otázne, či tento turnaj má svoje opodstatnenie, navyše ak nie je pre hráčov zaujímavý ani z
hľadiska  bodového  ohodnotenia.  Pre  sezóny  2017/2018  sa  navrhuje  jeho  zrušenie.  Akúsi
substitučnú úlohu tohto turnaja môže prevziať záverečný regionálny kemp.

Majstrovstvá kraja

Na základe skúseností z predchádzajúcich ročníkov sa navrhuje vykonať v súťaži majstrovstiev
kraja nasledujúce zmeny a úpravy:
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 turnaj by mal byť aj naďalej výberový, ale nie tak zásadne ako doteraz
/návrh na 24 chlapcov – najmladší a mladší,  resp.  32 chlapcov – starší  a dorast a 16
dievčat – dievčatám v zásade netreba brániť v účasti,  keďže počet 16 bude asi  sotva
prekonaný, zvýši sa však počet štvorhier a zmiešaných štvorhier/

 zvýšiť požiadavky na organizáciu /napr. teplý bufet by mal byť samozrejmosťou/
 minimálny počet stolov na MK v každej kategórii 6
 zrušenie skupinovej časti KO štvorhier
 právo nominácie len hráč, ktorý sa zúčastní aspoň 2 turnajov VSPM vo svojej vekovej

kategórii  alebo  akejkoľvek  inej  dlhodobej  súťaže  mládeže  riadenej  VsSTZ  vo  svojej
vekovej kategórii
/v prípade,  že reprezentantom počas podujatí,  na ktoré sú nominovaní  SSTZ koliduje
termín, počíta sa ako účasť/

       
2. Zvýšenie kvalitatívnej úrovne trénovanosti najmladších hráčov

Kvalitný tréningový proces hráča pozostáva z viacerých zložiek /kondičná, taktická, technická,
teoretická  a  psychologická/,  pričom z  rôznych dôvodov v  niektorých  kluboch  viaceré  zložky
absentujú  úplne.  Nemenej  dôležitý  je  tiež  tréningový  proces,  ktorý  rešpektuje  osobitosti
vekového  vývinu  detí  /biologický,  motorický,  psychický  vývin/,  nakoľko  napr.  z  hľadiska
motorického vývinu  je potrebné cielene rozvíjať rýchlostné, silové, vytrvalostné či pohybové
schopnosti hráčov, a to aj v závislosti od veku hráča.

Športová  príprava  talentovaných  detí  a  mládeže  je  teda  dlhodobý  proces vychádzajúca  z
princípov perspektívnosti, všestrannosti, systematickosti, špecializácie a individualizácie. Keďže
počas bežného tréningového procesu v klube je častokrát tréning z dôvodu nedostatku času
zameraný prevažne len na  technickú,  prípadne kondičnú stránku,  je  aj  úlohou VsSTZ  aby  u
výkonnostných hráčov zabezpečil všetky zložky tréningového procesu, nakoľko len tak je možné
dosiahnuť progres hráča a zabezpečiť jeho komplexnosť.

Najmä /ale  nie  len/  z  týchto  dôvodov  sa  navrhuje  zaviesť  Projekt  regionálnych  kempov.  V
pilotnom projekte 2017/2018 to budú 4 kempy /jeden alebo dvojdňové/. Projekt bude prioritne
zameraný na najmladších a mladších žiakov, kemp bude výberový /nomináciu určí KM/, pričom
sa  nebude  zohľadňovať  len  rebríčkové  postavenie,  ale  aj  celková  perspektívnosť  hráčov.
Súčasťou bude testovanie hráčov, odborné prednášky, kondičná príprava, minimálne dvojfázový
tréning /keďže prevláda názor, že trénovanosť hráčov v súčasnosti je všeobecne nižšia/ atď.

Personálne budú kemp viesť minimálne dvaja kvalifikovaný tréneri /hlavný min 2. kval. stupeň/
za  účasti  najmenej  dvoch  kvalitných  sparingov.  Kompletné  personálne  obsadenie  /tréneri,
sparing/ vrátane programu kempu zašle organizátor KM vopred. Súčasťou každého kempu bude
správa hlavného trénera obsahujúca okrem iného aj pomenovanie nedostatkov a odporúčania
pre klubových trénerov u každého konkrétneho hráča, foto-dokumentácia atď.  Práca trénera by
nemala  končiť  obdržaním  licencie,  ale  tréner  by  sa  mal  aj  naďalej  vzdelávať  a  teoretické
poznatky by mal vedieť pretaviť aj do praxe. /napr. tréner kempu zistí, že hráč má tendenciu
„stáť“ na pravej nohe a neprenáša váhu. Tréner teda musí uviesť aj konkrétne opatrenia ako
tento  nedostatok  odstraňovať  a  je  potom  na  hráčovi  a  klubovom  trénerovi,  či  to  aj  bude
realizovať,  to  sa  zistí  na  nasledujúcich  kempoch.  Preto  ako  jeden  z  princípov  je  uvedená
perspektívnosť hráča/. 
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Podľa databázy trénerov SSTZ k 01.06.2017 sú evidovaní tréneri VsSTZ takto: 9 trénerov licencia
A  -  4.  kvalifikačný  stupeň  /Blaško,  Balčák,  Comisso,  Dzelinský,  Gábor,  Jeremenko,  Ľ.  Pištej,
Ružík,  Sokolský/,   27  trénerov  licencie  B  -  3.  kvalifikačný  stupeň/Bacso,  Baran,  Bodnár,
Brúderová, Fink, Fotta, Gallo, Gumáňová, Gurčík, Harabin, Kacvinský, Knoblich, Kočkin, Kudrec,
Kurečko, Mihaľovová, Mlynarčík, Novotný, Priščáková, Reisinger, Sagula, Seman, Sluk, Takáčová,
Wawrek, Solár, Šinkár/, 2 tréneri licencie C - 2. kvalifikačný stupeň /Eštok, Lipták, 14 trénerov
licencie D - 1. kvalifikačný stupeň/. 

Konštatuje sa teda dostatok kvalifikovaných trénerov,  aspoň papierovo.  Je však pravdou,  že
mnohí sú dlhodobo neaktívni a figurujú medzi nimi aj tréneri bez klubu. Koľko z nich preto bude
mať záujem urobiť niečo aj pre prospech iných hráčov VsSTZ, ako len vo svojich kluboch, ukáže
čas. Platí však, že zvýšenie konkurencie určite nemôže byť na škodu výkonnosti tým najlepším.

Dôjde tak k  skvalitneniu spolupráce a komunikácie medzi trénermi,  hráči budú aj na úrovni
VsSTZ dlhodobo sledovaní, vytvorí sa tiež určitý vzťah akceptácie hráč-tréner /teda hráč sa naučí
prijímať aj rady od iného trénera, ten ho samozrejme musí viac poznať/, čo určite prispeje aj k
zlepšeniu koučingu na podujatiach ako MSR či iné. 

Týmto spôsobom sa zároveň skupina talentovaných detí lepšie navzájom spozná, čo je vhodné
aj pre nácvik herných činností, napr. v štvorhre či mixe, keďže sa stáva, že aj na majstrovstvách
kraja či Slovenska deti z VsSTZ hrajú spolu vôbec po prvýkrát. Očakávať potom akýkoľvek úspech
je pritom od trénerov a funkcionárov nereálne. 

Projekty regionálnych kempov či výberov si dal  do svojho programu aj nový Výkonný výbor
SSTZ. Znamená to, že aj na centrálnej úrovni sa do budúcna počíta s určitou podporou týchto
aktivít.  Ide preto o jeden z  nástrojov skvalitnenia práce s talentovanou mládežou.  Obdobný
projekt už napr. funguje v Bratislavskom kraji.

Samozrejme, že takéto kempy bude treba aj zaplatiť, nakoľko telocvičňa, strava, pitný režim,
tréneri, sparingpartneri, nocľažné, atď. nie sú zadarmo. Prevažnú mieru nákladov by mal hradiť
VsSTZ, ktorý hráčov nominuje. Je tiež namieste otázka, či a ako sa majú samotní hráči resp. ich
rodičia  na takýchto nákladoch podieľať.  Pokiaľ vezmeme do úvahy aj perspektívnosť hráčov,
tak príspevok rodiča, napr. vo výške 10,00 EUR/deň - strava, pitný režim, na hráča za likvidačný
považovať nemožno. 

Keďže reprezentantov v rámci VsSTZ je len niekoľko, a tí majú vlastné sústredenia, bude na ich
vôli  a  úsudku,  ako  aj  ich  tréneroch  a  kluboch,  či  sa  do  týchto  kempov  zapoja.  Cieľom  je
dosiahnuť v kempoch čo najväčšiu kvalitu, a tak by VsSTZ s určitosťou privítal, ak by ho viedli
napr.  aj  bývalí  resp.  súčasní  reprezentační  tréneri  mládeže,  ktorí  pôsobia  na  východnom
Slovensku.  Nič však nebráni  tomu, aby napr.  hlavným trénerom bol  aj  iný  skúsený tréner s
požadovanou kvalifikáciou, to bude na voľbe organizátora.

Spoločná príprava pred MSR

Spoločnú prípravu pred MSR mali doposiaľ len reprezentanti, a to v riadiacej pôsobnosti SSTZ. Aj
ostatní nominovaní VsSTZ sú však tiež účastníkmi vrcholného podujatia, príprava by mala byť
cielená, s  podmienkami obdobnými ako v kempe,  ale s  tým, že  finančné náklady si  už deti
neplatia,  bude to výlučne v pôsobnosti  VsSTZ.  Jedinou povinnosťou rodiča tak bude doviesť
dieťa na prípravu.
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Keďže v rámci systému regionálnych kempov budú o hráčoch existovať v rámci zverejnených
informácií  a  vymieňaných  poznatkoch  medzi  trénermi  informácie  o  ich  trénovanosti,
nedostatkoch, či prednostiach, vedúci tréner spoločnej prípravy bude mať pomerne komplexné
poznatky  o  hráčoch  a  bude  vedieť  cielene  zamerať  prípravu.  O  priebehu  prípravy  vyhotoví
hlavný tréner písomnú správu. 

Prednostné právo na zorganizovanie spoločnej prípravy bude mať klub, ktorý bude mať najviac
hráčov v kategórii nominovaných hráčov. Počet dní prípravy a jej rozsah určí komisia mládeže ad
hoc. 

Finančná podpora a solidarita VsSTZ

Vzhľadom na demografický vývoj  a prechod mladých hráčov k iným športom /na rozdiel  od
iných športov, v stolnom tenise absentuje akákoľvek kampaň na prilákanie detí za stoly/ si VsSTZ
plne uvedomuje stále narastajúcu silu veteránskeho hnutia. Aj týchto hráčov však v minulosti
niekto  vychoval  a  preto  treba  v  oficiálnom  stolnotenisovom  hnutí  VSSTZ  prijať  koncept
finančnej  solidarity  VsSTZ  za  výchovu  mladých  hráčov tak,  aby  bola  v  čo  najväčšej  miere
zachovaná  kontinuita  súťaží  a  zabezpečiť  systematický  a  plánovaný  rozvoj  mládežníckeho
stolného tenisu  na  východnom Slovensku.  Je  preto  alibistické,  ak  prevažnú /ak  nie  všetku/
ťarchu  výchovy  mládeže  prenáša  VsSTZ  v  súčasnosti  na  jednotlivé  kluby  a  rodičov,  keďže
povinnosťou  VsSTZ  je  plniť  úlohy,  ciele  a  poslania  stanovené  Stanovami  ako  základným
predpisom tejto športovej organizácie.

Je pravdou, že VsSTZ sa má správať vo vzťahu k rozpočtu zodpovedne a tvoriť aj rezervy, no je
zrejmé,  že  bez  finančnej  podpory  projektov  zameraných  na  zvýšenie  kvalitatívnej  úrovne
mládeže môže byť takýto progres len ťažko dosiahnuteľný.

V súčasnej dobe aj štát prostredníctvom nového zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom
znení  prijal  určitú koncepciu rozvoja športu.  V § 2 cit.  zákona legislatívne  definoval  verejný
záujem  v  športe  ako  podpora  a  rozvoj  športu  mládeže,  zabezpečenie  prípravy  a  účasti
športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len „športová reprezentácia“) na významnej
súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva. 

Je preto zrejmé, že akékoľvek aktivity „zhora“ budú do budúcnosti zamerané práve za účelom
dosiahnutia stanovenej definície verejného záujmu v športe. VsSTZ ako športová organizácia,
ktorej rámec je stanovený tým istým zákonom, by mal preto rozhodne vyvíjať aktivity za účelom
dosiahnutia týchto cieľov.

Podporu aktivít zameraných na mládež ako aj na podporu činnosti regionálnych zväzov si dala
do  programu  aj  väčšina  členov  nového  Výkonného  výboru  SSTZ.  Po  dlhej  dobe  je  preto
možné  /po  schválení  koncepcií  jednotlivých  komisií  na  nasledujúce  funkčné  obdobie/  už  v
budúcom roku 2018 na základe plánovaného rozpočtu  očakávať určitú mieru podpory SSTZ.
Reálne sa uvažuje o zvýšení vratiek z registrácií na krajské zväzy, o priamej finančnej podpore
krajských zväzov na ich vlastnú činnosť, ako aj o priamej či  nepriamej podpore regionálnych
výberov, resp. kempov. V pláne sú aj aktivity na rozšírenie mládežníckej členskej základne, atď. 
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3. Majstrovské súťaže mládeže podľa Rozpisu súťaží

Rozpis súťaží mládeže 
Východoslovenského stolnotenisového zväzu 

pre súťažný ročník 2017/2018

Článok 1. Spoločné ustanovenia

1.1. Tento Rozpis stanovuje pravidlá pre jednotný systém a priebeh súťaží mládeže v súťažiach
riadených  Východoslovenským  stolnotenisovým  zväzom  /ďalej  len  „VsSTZ“/  v  sezóne
2017/2018.

1.2. Dlhodobou súťažou mládeže sa rozumie súťaž, do ktorej sa prihlási aspoň 8 družstiev. V
prípade vypísania dlhodobej súťaže družstiev mládeže budú tieto súťaže vypísané ako 1. liga.
VsSTZ nevypisuje 2.  ligu starších žiakov a ani  akékoľvek nižšie  dlhodobé súťaže mládeže,  tie
prechádzajú do pôsobnosti  oblastných,  resp.  okresných zväzov  a nepovažujú sa za súťaže v
riadiacej pôsobnosti VsSTZ.

1.3. Pokiaľ v tomto rozpise nie je uvedené inak /8 družstiev/, všetky dlhodobé súťaže mládeže
jednotlivcov ako aj družstiev vo všetkých vekových kategóriách sa budú hrať jednotným hracím
systémom ako turnaje VSPM. počet turnajov VSPM je stanovený na 4 v každej vekovej kategórii.

1.4. Hracím dňom súťaží VsSTZ vrátane turnajov VSPM je sobota. Výnimočne môže byť hracím
dňom aj iný deň /napr. preloženie, zmena termínu z objektívnych dôvodov, kalendár SSTZ a
pod./

1.5.  Akejkoľvek  súťaže  VsSTZ  mládeže  sa  má  právo  zúčastniť  iba  hráč  príslušnej  vekovej
kategórie s platným registračným preukazom SSTZ.  

Článok 2. Systém súťaží
            
2.1.  Súťaž jednotlivcov

2.1.1. Kategórie jednotlivcov:
- najmladšie žiactvo – nar. 2007 a mladší
- mladšie žiactvo – nar. 2005 a mladší
- staršie žiactvo – nar. 2003 a mladší
- dorast – nar. 2000 a mladší                        

2.1.2. Právo štartu v aktuálnom súťažnom ročníku sa neudeľuje. Právo štartu na VSPM má každý
jednotlivec s platným registračným preukazom SSTZ príslušnej vekovej kategórie. 

2.1.3. Usporiadateľov a termíny turnajov VSPM určí komisia mládeže a schváli VV VsSTZ do 15.8.
príslušného kalendárneho roka na nasledujúcu sezónu na základe e-mailových prihlášok klubov.
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2.1.4.  Kalendár  súťaží  VsSTZ  bude  vytvorený  až  po  zverejnení  slovenského  kalendára,  a  to
najneskôr do 15 dní. ŠTK zabezpečí uverejnenie rozpisu súťaží na webovej stránke www.vsstz.sk
   
2.1.5. Usporiadateľ je povinný dodržať tento rozpis a predpísaný hrací systém.

2.1.6. Súpisky sú povinné zaslať na potvrdenie mailom na adresu  erikhajduk@gmail.com len
družstvá,  ktoré  budú  mať  právo  štartu  na  Majstrovstvách  Východného  Slovenska  družstiev
príslušnej kategórie a využijú ho. Súpisky musia obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle
Súťažného poriadku SSTZ.

2.2. Súťaž družstiev

2.2.1. Kluby, ktoré sa zúčastnia na VSPM v ktorejkoľvek kategórii, budú spĺňať podmienku pre
zaradenie do tabuľky družstiev vtedy, keď sa turnaja príslušnej kategórie zúčastnia aspoň dvaja
hráči registrovaní v klube s registráciou SSTZ, alebo budú mať v klube schválené hosťovanie.
Vyhodnotenie  súťaže  družstiev  sa  uskutoční  na  základe  výsledkov  turnajov  VSPM,  a  to  po
každom turnaji.

2.2.2.  Pokiaľ  v  danej  kategórii  nebude  vypísaná  dlhodobá  súťaž  družstiev,  bude  sa  súťaž
družstiev hodnotiť z turnajov VSPM v týchto kategóriách:
- najmladší žiaci/žiačky,
- mladší žiaci/žiačky,
- starší žiaci/žiačky,
- dorastenci/dorastenky.

2.2.3. Majstrovstiev Východného Slovenska družstiev sa majú právo zúčastniť prvé 4 družstvá v
každej vekovej kategórii.

2.2.4. Podmienkou pre splnenia účasti mládežníckeho družstva v krajských štruktúrach je účasť
klubu na  75  % turnajov VSPM v počte  najmenej  2  hráčov alebo hráčok.  Pri  účasti  jedného
hráča/hráčky, klub túto podmienku nesplní. 

2.3. Termíny, podmienky prideľovania turnajov

2.3.1.  Pri  udeľovaní  práva  organizácie  turnajov  VSPM, VV  na  návrh  komisie  mládeže  VsSTZ
prihliada  na  regionálne  rozdelenie  týchto  turnajov  a  na  podmienky  a  kvalitu  organizácie
turnajov. Pri výbere budú uprednostnené kluby pracujúce s mládežou.

2.3.2. Turnaje VSPM sa rozdelia tak, aby sa vo všetkých vekových kategóriách mládeže  odohrali
najneskôr  do 31.3.2017.  Všetky  plánované turnaje  VSPM budú uvedené v  spravodaji  ŠTK a
športovom kalendári VsSTZ. Termíny a usporiadatelia turnajov VSPM tvoria prílohu č. 1 tohto
Rozpisu. 

2.3.3.  Termíny  jednotlivých  turnajov  príslušnej  vekovej  kategórie  nesmú  kolidovať  s  inými
turnajmi v rámci SSTZ, ako aj pravidelnými dlhodobými súťažami v rámci Slovenska, príslušnej
kategórie. Výnimkou môže byť SPM najmladšie žiactvo a VSPM dorast alebo SPM dorast a VSPM
najmladšie žiactvo, môžu byť v prípade stiesnenosti kalendára v jednom termíne.
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2.4. Právo štartu 

2.4.1. Prezentácia a uhradenie vkladu za hráča vo výške 3,00 EUR organizátorovi turnaja VSPM
pred začiatkom turnaja VSPM do termínu určeného organizátorom v propozíciách. Dodatočné
zaradenie hráča po začiatku žrebovania nie je možné.
 
2.4.2.  Hráči  nižších vekových kategórií  sa môžu zúčastniť  ktorejkoľvek súťaže vyššej  vekovej
kategórie.

2.5. Hracie podmienky, prihlasovanie

2.5.1.
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť minimálne: 
- 6 stolov pre VSPM dorastu, starších žiakov a mladších žiakov, 
- 5 stolov pre VSPM najmladších žiakov,

2.5.2. Zmena hracieho systému nie je povolená. Usporiadateľ je povinný vymenovať riaditeľa
súťaže, organizačného pracovníka a hlavného rozhodcu minimálne licencie B.
 
2.5.3. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť počítačové spracovanie výsledkov podľa schváleného
hracieho systému. Program na spracovanie výsledkov, vo schválenom hracom systéme, bude
zverejnený na stránke www.vsstz.sk na hlavnej stránke.

2.5.4. Nezabezpečenie programu na spracovanie výsledkov sa trestá pokutou pre usporiadajúci
klub  vo  výške  vrátenia  90  %  zo  štartovného  na  účet  VsSTZ,  ktoré  bude  použité  na  rozvoj
mládeže.   

2.5.5.  Prihlasovanie  na  jednotlivé  turnaje  VSPM  prebieha  výlučne  elektronicky  e-mailom  v
zmysle propozícií  organizátora,  najneskôr do 18:00 hod. deň pred turnajom. Usporiadateľ je
povinný e-mailovú prihlášku potvrdiť.

2.5.6. Hráči, ktorí nie sú prezentovaní v deň turnaja a nemajú uhradený vklad v termíne do 8:30
hod., nemajú právo štartu na turnaji VSPM.

2.5.7.  Tréneri  družstiev  alebo  klubmi  poverení  vedúci  /aj  rodičia/,  sú  povinní  informovať
telefonicky usporiadajúci klub o prípadnom meškaní hráčov/čok a ich nemožnosti sa do 8:30
hod. dostaviť do hracej miestnosti. Títo háči alebo hráčky budú hlavným rozhodcom vylosovaní
a dodatočne sa zaprezentujú a zaplatia vklady. Meškanie sa pripúšťa iba do skončenia zápasov v
skupinách a iba z vážnych objektívnych dôvodov, ktoré je oprávnený posúdiť hlavný rozhodca.

2.5.8.  Hráč,  ktorý  bude  prihlásený  na  turnaj  a  klub,  ktorý  reprezentuje  ho  do  ukončenia
prezentácie neodhlási, tomuto klubu bude uložená pokuta vo výške 15,00 EUR.

2.6.  Žrebovanie a nasadenie, občerstvenie

2.6.1.  Nasadenie  na  turnaji  VSPM  sa  uskutoční  na  základe  aktuálne  platného  slovenského
rebríčka. Žrebovanie sa uskutoční o 8.30 hod. v deň turnaja a vykoná ho hlavný rozhodca  v
súlade  so  súťažným  poriadkom  SSTZ.  Usporiadateľ  je  povinný  vyvesiť  vyžrebovanie  na
viditeľnom mieste k nahliadnutiu a prípadným pripomienkam.
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2.6.2. Usporiadateľ VSPM je povinný zabezpečiť občerstvenie pre súťažiacich minimálne formou
teplého bufetu. 

2.7. Technické ustanovenia

2.7.1. Usporiadateľ je povinný vydávať propozície najneskôr 7 dní pred uskutočnením turnaja
VSPM.  Propozície  usporiadateľ  zašle  podľa  vzoru  uvedeného na  webovej  stránke  zväzu,  na
adresu  erikhajduk@gmail.com a tie  budú následne zverejnené na stránke VsSTZ.  Propozície
musia byť v súlade s týmto rozpisom.

2.7.2. Ak usporiadateľ nie je schopný podľa vydaného rozpisu usporiadať turnaj v plánovanom
termíne, túto skutočnosť bezodkladne po zistení dôvodov nemožnosti usporiadania oznámi ŠTK
mládeže.  Turnaj  príslušnej  vekovej  kategórie  sa  musí  v  plánovanom  termíne  uskutočniť  v
náhradnej  miestnosti,  ktorá  bude  organizačným  pracovníkom  všetkých  klubov mládeže
prostredníctvom ŠTK mládeže  alebo Komisie  mládeže  oznámená na  webovej  stránke zväzu.
Nový usporiadateľ vydá propozície, ktoré ŠTK mládeže zverejní na internetovej stránke VsSTZ.

2.7.3. Hrací systém pre dvojhry:
- 1. stupeň skupinový /4-5 členné skupiny/
- 2. stupeň KO /horný a dolný pavúk/
- 3. stupeň progresívny KO systém 1. - 8. miesto a 9. - 16. miesto

2.7.4. Nasadenie hráčov a hráčok do skupín a pavúka sa uskutoční podľa aktuálne vydaného
slovenského rebríčka. V skupine hrá každý s každým.  Do druhého stupňa postupujú hráči z 1. a
2. miesta do horného pavúka. Hráči na 3.,4.,5. mieste budú zaradení do dolného pavúka, hráči v
dolnom pavúku hrajú KO systémom, hrá sa o každé jedno miesto /do súťaže družstiev, pozn./

2.7.5. Hráči v hornom pavúku hrajú  progresívnym KO systémom  1. – 8. miesto a 9. – 16. miesto
o konečné umiestnenie, o každé miesto.  Poradie na 1. – 16.  mieste bude presne určené.

2.7.6. Ak  bude účasť hráčov 8 alebo menšia, usporiadateľ je povinný rozvrhnúť súťaž tak, že ju
hráči/ky odohrajú systémom každý s každým. 

2.7.7. Aby sa mohli klubom započítať body do súťaže družstiev, turnaja sa musia zúčastniť min.
dvaja hráči/ky. V prípade, že príde len jeden hráč/ka, do súťaže družstiev sa im zapíše 0 bodov. V
tomto prípade sa body zarátajú len do hodnotenia jednotlivcov.

2.7.8. Časový rozpis:
- 07:30 do 8:30 hod. - prezentácia, úhrada vkladov
- 8:30 hod. - žrebovanie
- 9:00 hod. - otvorenie turnaja, začiatok súťaží

2.7.9. Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca z radov ostatných hráčov. 

2.7.10. Hlavný rozhodca je oprávnený rozhodnúť o všetkých náležitostiach týkajúcich  sa  turnaja
VSPM  na  mieste  v  záujme  zabezpečenia  jeho  plynulého  priebehu  v  súlade  s  predpismi  a
pravidlami SSTZ a VsSTZ a pravidlami ST.
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2.7.11. Prílohou tohto rozpisu je počítačový program pod názvom VSPM 2017/2018, ktorý je
usporiadateľ povinný používať na spracovanie výsledkov turnaja.

2.7.12. Loptičky pre jednotlivé súťaže si určí usporiadateľ. Podmienkou je, že loptičky musia byť
plastové,  kvality  *** akejkoľvek  značky a  musia  byť  schválené ITTF.  Počítadlá  musia  byť  pri
všetkých  stoloch.  Hracia  miestnosť  musí  byť  vykúrená  min.  na  15°C.  Zatemnenie  musí  byť
bezchybné,  osvetlenie  podľa  predpisov.  Kritériá  hracích  miestností  a  hracích  podmienok
schválených VsSTZ platia aj pre súťaže mládeže.

2.8. Povinnosti usporiadateľa súvisiace s vyhodnotením turnaja

2.8.1.  Usporiadateľ  je  povinný  najneskôr  do 24  hodín  po skončení  turnaja  výsledky  turnaja
odoslať emailom na adresu erikhajduk@gmail.com  v pôvodnej verzii. 
 
2.8.2.  Program na spracovanie výsledkov obsahuje bodové hodnoty do krajských aj slovenských
rebríčkov príslušnej kategórie.

2.8.3. Hlavný rozhodca alebo organizačný pracovník poverený zaslaním výsledkov je povinný
zaslať výsledky v základnom formáte a neupravuje ho. Žiadne zásahy do originálneho programu
nie sú povolené, aby sa nenarušila vzorcová časť programu  a aby sa program po prepísaní
údajov nestal nefunkčným.

2.8.4. Za neskoré doručenie kompletných výsledkov sa usporiadateľovi vyrubí pokuta 20 Eur. 

2.9. Vyhodnotenie VSPM jednotlivcov 

2.9.1. Každý turnaj VSPM bude vyhodnotený podľa schváleného hracieho systému a každému
hráčovi podľa jeho umiestnenia a dosiahnutých výsledkov bude priradená bodová hodnota. 

2.9.2.  Turnaj  hraný  týmto  systémom  sa  bude  vyhodnocovať  tabuľkou  bodových  hodnôt
uvedenou  v  prílohe  tohto  rozpisu.  Tabuľka  príslušného  hracieho  systému  bude  uvedená  v
prílohe tohto rozpisu a bude zverejnená na webovej stránke zväzu.   

2.9.3. Do konečného hodnotenia VSPM jednotlivcov sa započítajú všetky turnaje VSPM v danej
kategórií,  ktorých  sa  hráč/ka  zúčastní.  VsSTZ  vyhodnotí  troch  najlepších  hráčov/ky  v  každej
vekovej kategórii. 

2.9.4. ŠTK  mládeže VsSTZ, po doručení výsledkov usporiadateľom turnaja VSPM, do troch dní
uverejní priebežné poradie VSPM jednotlivcov aj družstiev príslušnej vekovej  kategórie, ktorý
pozostáva zo súčtu bodov dosiahnutých na jednotlivých VSPM.

2.9.5. Na konci sezóny sa poradie VSPM pre každú vekovú kategóriu bude vyhodnotí na základe
príslušnej  tabuľky bodových hodnôt.  Toto poradie vydá ŠTK mládeže VsSTZ do troch dní  od
uverejnenia výsledkov posledného  turnaja VSPM a predloží KM VsSTZ na schválenie. 
 
2.9.6.  Usporiadateľ  je  povinný odmeniť prvých troch hráčov a hráčky VSPM pohármi.  VsSTZ
môže oceniť prvých troch v každej kategórii aj vecnými cenami.
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Článok 3. Majstrovstvá východného Slovenska družstiev 

3.1. Kategórie

3.1.1.  Majstrovstvá  Východoslovenského  regiónu  mládeže  družstiev  MVS  družstiev  sa
uskutočnia v troch kategóriách:
- dorast – chlapci aj dievčatá
- staršie žiactvo – chlapci aj dievčatá
- mladšie žiactvo – chlapci aj dievčatá 
- najmladšie žiactvo – chlapci aj dievčatá 
  /najmladší len v prípade, ak z VSPM budú vyhodnotené aspoň 4 družstvá/

3.2. Systém súťaže

3.2.1. Zo základnej časti súťaže družstvá získavajú bonifikáciu za umiestnenie 3,2,1 a 0 bodov.
Turnaj sa hrá spôsobom trojčlenných družstiev každý s každým, kde za víťazstvo sú družstvu
pridelené 3 body, za remízu 2 body, za prehru 1 bod a za nenastúpenie, alebo kontumáciu 0
bodov. 
                                
3.2.2. Poradie zápasov je určené poradím družstiev po základnej časti
1. kolo     1 – 4,  2 – 3
2. kolo     3 – 4,  1 – 2
3. kolo     2 – 4,  3 – 1

3.2.3. Jednotlivé stretnutia sa odohrajú do 6., resp. 7. víťazného bodu tak, aby každý hráč/ka
odohral najmenej 2 zápasy, t. z., že stretnutie môže skončiť výsledkom 7:0, 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 5:5,
1. kolo     štvorhra
2. kolo    A– X            3. kolo B – X         4. kolo B – Z
                         B – Y                          A – Z               C – X
                         C – Z                          C – Y                 A – Y

3.2.4. V priebehu stretnutia má každé družstvo právo vykonať jedno striedanie kedykoľvek pred
začatím zápasu, po odohratí 1. kola dvojhier. Na stretnutie môže nastúpiť iba družstvo, v ktorom
nastúpia minimálne dvaja hráči.

3.2.5. Turnaj mladších žiačok /prípadne najmladších/ sa bude hrať v dvojčlenných družstvách.
Hrá sa  systémom:
1. kolo X – A
2. kolo Y – B
3. kolo štvorhra
4 .kolo X – B
5. kolo Y – A

3.2.6. O konečnom poradí rozhoduje súčet dosiahnutých bodov, vzájomný zápas, skóre zápasov,
skóre setov, skóre loptičiek.

3.2.7. Právo usporiadať turnaj o Majstra východného Slovenska družstiev v príslušnej vekovej
kategórii  má  vždy  klub  umiestnený  najvyššie  v  súčte  bodov  v  súťaži  družstiev.  V  prípade
odmietnutia organizácie, sa postupuje podľa poradia. 
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3.2.8. Vyhodnotenie súťaže družstiev v pôsobnosti VsSTZ vykoná ŠTK  mládeže VsSTZ do 3 dní od
odohratia turnaja o Majstra východného Slovenska družstiev príslušnej vekovej kategórie, ktoré
je záväzné pre všetky postupové súťaže organizované SSTZ. Usporiadajúci klub je povinný zápisy
zo stretnutí M VS družstiev doručiť mailom na adresu erikhajduk@gmail.com  bezodkladne po
skončení turnaja, najneskôr do 20.00 hod.

3.2.9. Žiacke družstvá  umiestnené na 1. a 2. mieste  vo svojej kategórii majú právo štartu na M-
SR družstiev /s výnimkou najmladších žiakov, kde sa MSR nehrá/, víťazné družstvo u dorasteniek
a dorastencov má právo štartu v kvalifikácii do Extraligy.

3.2.10. VsSTZ odmení prvé tri družstvá v každej vekovej kategórii pohárom a diplomom.

3.3. Majstrovstvá Východného Slovenska mládeže jednotlivcov /MVS/

3.3.1. MVS  sa uskutočnia  v štyroch kategóriách:
- najmladšie žiactvo, 
- mladšie žiactvo, 
- staršie žiactvo, 
- dorast 
                      
3.3.2.  Usporiadateľov  MVS  mládeže  určí  Komisia  mládeže  VsSTZ  do  1.  februára,  počas
prebiehajúcej sezóny, na základe podaných prihlášok.

3.3.3.  MVS v jednotlivých kategóriách ma právo sa zúčastniť  vždy 24 chlapcov /najlmladší  a
mladší žiaci/, resp. 32 chlapcov /starší žiaci a dorast/ a 16 dievčat podľa nominačného rebríčka,
ktorý bude vydaný v danej kategórii  najneskôr 14 dní pred M VS. 

3.3.4. Majstri okresov, majú za splnenia ďalších podmienok právo /nie povinnosť/ účasti na MVS
príslušnej kategórie. Predsedovia jednotlivých okresov, resp. oblastí sú povinní nahlásiť svojich
majstrov  najneskôr  14  dní  pred  MVS  príslušnej  kategórie,  mailom  na  adresu
erikhajduk@gmail.com s  uvedením  úplného  poradia  v  dvojhrách  v  jednotlivých  vekových
kategóriách. Títo nahlásení majstri  okresov, resp.  oblastí nenahrádzajú najnižšie postavených
hráčov, o ich počet sa zvýši počet celkovo nominovaných. Právo štartu majú len majstri,  nie
druhý v poradí. Ak je majster okresu zároveň nominovaným hráčom, počet sa nezvyšuje.

3.3.5.  VsSTZ  na  svojej  webovej  stránke  zverejní  vzorové  propozície  pre  usporiadanie
majstrovstiev oblasti mládeže /MO/. Predsedovia oblastných alebo okresných zväzov, resp. nimi
poverení funkcionári sú povinní najneskôr 10 dní pred konaním MO mládeže zaslať propozície
MO na dresu  erikhajduk@gmail.com   . Bezodkladne po skončení MO zašlú na uvedenú adresu
tiež kompletné výsledky a zoznamy účastníkov.  Víťazi  majstrovstiev MO budú akceptovaní  a
nominovaní  na MVS len v prípade uskutočnenia MO podľa podmienok vzorových propozícií.
Právo štartu ako majster MO bude mať len hráč, ktorý v čase víťazstva na MO bude mať platný
registračný preukaz SSTZ.

3.3.6. Kluby sú povinné prihlásiť svojich hráčov a hráčky k účasti na MVS, v zmysle propozícií,
ktoré k MVS schváli VV VsSTZ na návrh KM. 

3.3.7. Systém majstrovstiev východného Slovenska
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a) dvojhra chlapcov 
v prípade, že sa MVS zúčastní plný počet chlapcov, budú účastníci MVS v 1. stupni rozdelení do 8
skupín po 3 účastníkov /najmladší a mladší/, resp. po 4 účastníkov /starší a dorast/ . V prípade,
že  ich  bude  menej,  budú  rozdelení  do  4-členných,  resp.  3-členných  skupín  podľa   počtu
účastníkov. V 2. stupni sa hrá KO systémom.
b) dvojhra dievčatá
v prípade, že sa MVS zúčastní plný počet dievčat, budú účastníčky MVS v 1. stupni do 4 skupín
po  4  účastníčkach.  V  prípade,  že  ich  bude  menej,  budú  rozdelené  do  4-členných,  resp.  3-
členných skupín podľa počtu účastníčok. V 2. stupni sa hrá KO systémom.
c) štvorhry, zmiešaná štvorhra 
dvojice do štvorhier nahlásia jednotliví vedúci klubov počas MVS, hlavnému rozhodcovi v ním
určenom čase počas MVS. Nasadenie dvojíc vo štvorhrách sa určí podľa poradia v slovenskom,
rebríčku konkrétnej kategórie – o nasadení rozhoduje súčet bodovej hodnoty v rebríčku SR. Hrá
sa KO systémom.

3.3.8.  Usporiadateľ  MVS  je  povinný  zabezpečiť  program na  spracovanie  výsledkov,  ktorý  je
verejne prístupný na stránke  www.vsstz.sk . Usporiadateľ MVS je povinný zaslať výsledky vo
všetkých  disciplínach  bezodkladne,  najneskôr  do  20.00  hod.  e-mailom  na  adresu
erikhajduk@gmail.com v pôvodnej verzii programu, ktorá bude usporiadateľovi doručená  po
potvrdení prihlášok hráčov a hráčok.

3.3.9.  Ak  si  usporiadateľ  nesplní  povinnosti  a  nezašle  kompletné  výsledky  vo  všetkých
kategóriách do 24 hodín, bude mu udelená pokuta vo výške 30 Eur.  

Článok 4. Vyhodnotenie družstiev z VSPM

4.1.  Súťaž  družstiev  sa  vyhodnotí  na  základe  súčtu  bodov  dosiahnutých  troma  najlepšie
umiestnenými  hráčmi  jedného  klubu  na  jednotlivých  turnajoch  VSPM  príslušnej  vekovej
kategórie, okrem kategórie mladších a najmladších žiačok, kde sa súťaž družstiev vyhodnotí na
základe  súčtu  bodov  dosiahnutých  dvoma najlepšie  umiestnenými  hráčkami.  Klubom,  ktoré
budú mať v poradí umiestnenia iba dvoch hráčov, bude pridelená nulová hodnota za tretieho
hráča. 

4.2.  Podmienkou  klasifikácie  v  súťaži  družstiev  je  účasť  na  turnaji  VSPM  príslušnej  vekovej
kategórie minimálne dvoch hráčov z jedného klubu. 

4.3.  ŠTK  mládeže  VsSTZ  po  doručení  výsledkov  usporiadateľom turnaja  VSPM do  troch  dní
uverejní priebežné poradie VSPM jednotlivcov aj družstiev príslušnej vekovej  kategórie, ktoré
pozostáva zo súčtu bodov dosiahnutých na jednotlivých VSPM.

4.4. Konečné poradie súťaže družstiev po základnej časti vyhodnotí ŠTK mládeže VsSTZ do troch
dní od doručenia výsledkov posledného turnaja VSPM od usporiadateľa turnaja.  Pre určenie
poradia  budú  jednotlivým  klubom  v  každej  vekovej  kategórii  zrátané  všetky  dosiahnuté
výsledky.  Na základe súčtu bodov jednotlivých hráčov v klube sa uskutoční záverečný turnaj
štyroch najlepších družstiev. 
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4.5.  Prvé  dve družstvá  v  kategórii  mladšieho a  staršieho žiactva  postupujú  na  Majstrovstvá
Slovenska družstiev. 

Článok 5. Záverečné ustanovenia

5.1. Za  klub, ktorý nesplnil podmienku  nahlásenia družstva mládeže do súťaže, sa považuje ten
klub,  ktorý  nebude  vyhodnotený  v  súťaži  družstiev  minimálne  na  troch  turnajoch  VSPM  v
príslušnej vekovej kategórii pri účasti najmenej dvoch hráčov. Takýto klub je povinný uhradiť
poplatok  za  nenastúpenie  mládežníckeho  družstva  do  súťaže  v  zmysle  platnej  vnútornej
hospodárskej smernice VsSTZ v termíne stanovenom VV VsSTZ.  

5.2.  Krajské  rebríčky  mládeže podľa jednotlivých  kategórií  budú pozostávať  z  podujatí  SPM,
VSPM, MVS, MSR podľa pravidiel pre tvorbu krajských rebríčkov a budú vydávané 4 krát počas
sezóny a koncosezónny, kde budú započítané výsledky z celej sezóny vo všetkých súťažiach:
- redukovaný k 1.9. /bez hráčov, ktorí prechádzajú do vyššej vekovej kategórie/
- aktuálny k 1.11.
- priebežný k 1.1.
- nominačný pred MK príslušnej kategórie
- koncosezónny k 1.7.

5.3. Všetci hráči/ky VSPM, ktorí splnia podmienky účasti budú zaradení do krajského rebríčka.
Krajské  rebríčky  mládeže  budú  prispôsobené  systému  súťaží  a  platnému  rozpisu  v  danom
súťažnom  ročníku.  Konkrétne  bodové  ohodnotenie  všetkých  súťaží  mládeže  VsSTZ  určí  ŠTK
mládeže

5.4. Tento rozpis súťaží je platný a účinný dňom schválenia VV VsSTZ. Zmeny tohto rozpisu môže
vykonať len VV VsSTZ na návrh Komisie mládeže VsSTZ. Na vzťahy neupravené týmto rozpisom
sa primerane použijú ustanovenia platných právnych predpisov SSTZ a VsSTZ.

V Humennom dňa 17.07.2017

JUDr. Daniel Fink                                                                         
predseda Komisie mládeže VsSTZ  

Vincent Pavúk
predseda VsSTZ 
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4. Projekt regionálnych kempov

Ciele projektu:
- Zvýšiť výkonnostnú úroveň mládežníckeho stolného tenisu vo vsl. regióne,
- Priblížiť sa výkonnostne k slovenskej špičke
- Organizovať spoločné sústredenia ako súčasť systému
- Zvyšovať spoluprácu klubov a trénerov /napr pri organizovaní sústredení/  
- Vytvoriť systém podpory klubov v starostlivosti o najtalentovanejších hráčov regiónu 

Požiadavky pre zorganizovanie regionálneho kempu:
- pre súťažný ročník 2017/2018 začať prioritne s kategóriou najmladších a mladších žiakov,
- pokiaľ to bude možné, zabezpečiť paritu organizátorom /2x PO, 2x KE kraj/,
- v každom výbere maximálne 8 – 10 žiakov, resp. žiačok /nomináciu určuje KM VsSTZ/,
- v každej kategórii zorganizovať štyri výbery, jedno alebo dvojdňové, 
- možnosť uchádzať sa klubom o zorganizovanie regionálneho kempu za splnenia podmienok,
- organizovanie kempu cez víkendy /sobota, nedeľa, prípadne iné vhodné dni/,
- minimálne dvaja kvalifikovaní tréneri /hlavný tréner s min. licenciou C - 2. kval. stupňa/,
- minimálne dvaja kvalitní sparingpartneri /trénerov a sparingov klub oznámi vopred/,
- na regionálny kemp môže byť zaradený len hráč, ktorý sa pravidelne zúčastňuje VSPM, 
- hlavný tréner je povinný vypracovať podrobnú správu z každého kempu pre KM VsSTZ,
- paušálny finančný príspevok VsSTZ na usporiadanie kempu vo výške 250,00/deň,
- príspevok rodiča na hráča 10,00 EUR/deň,
- organizátor kempu zabezpečí pre každého účastníka teplý obed, pitný režim, loptičky,
- termíny kempov určí komisia mládeže vopred a zavedie ich do kalendára VsSTZ.

Orientačná štruktúra priebehu výberu:

1. deň:
08.30 Prezentácia účastníkov
09.00 – 11.00 Tréning /1. fáza/
11.00 – 12.00 Obed
12.00  - 13.00 Odborná prednáška trénera na vybranú tému, diskusia
14.00 – 15.00 Testovanie detí
16.00 – 18.00 Tréning /2. fáza/

Písomná správa z Regionálneho kempu v minimálnej štruktúre:
- prítomnosť na kempe /hráči, tréneri, sparingpartneri/, uviesť licencie trénerov
- definovať presné obsahové zameranie kempu, vrátane konkrétnych tréningových plánov 
- definovať konkrétny priebeh kempu, uviesť pozitíva aj negatíva
- individuálne odporúčania pre klubových trénerov za účelom odstránenia nedostatkov

Konkrétna podpora bude závisieť od stavu finančných prostriedkov, ktorý na tento účel schváli
VV VsSTZ.
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5. Podpora výberov VsSTZ na vybraných turnajoch

Je potrebné aj mladým hráčom v druhom či treťom slede VsSTZ poskytnúť možnosti za účelom
zvyšovania ich kvalitatívnych výkonov tak, aby ich počty na vrcholných slovenských podujatiach
boli  porovnateľné  s  inými  regiónmi.  Je  preto  bez  pochýb  potrebné  zvýšiť  ich  trénovanosť,
zabezpečiť im možnosť účasti na podujatiach vyššej úrovne a systematicky skvalitňovať úroveň
ich hry.

Pokiaľ sa talentované deti mimo reprezentantov nebudú zúčastňovať kvalitných turnajov, a to aj
v zahraničí,  ťažko budú môcť byť konkurencieschopné s tými najlepšími na Slovensku, ktoré
pravidelne takéto turnaje hrávajú.  Navyše absencia bodov z niektorých podujatí  mimo SPM,
ktorých výsledky sa zaratávajú do rebríčka SR, je zrejmá aj pri rebríčkovom postavení hráčov,
teda o to zložitejšie je sa potom nominovať napr. na majstrovstvá SR.

Jedným z cieľov tak bude na základe poznatkov kvality úrovne hráčov z regionálnych kempov
pripraviť  nominácie hráčov na podujatia ako sú napr. Malacky Open, Prag Open, atď., aby aj
hráči mimo reprezentantov získavali medzinárodné skúsenosti a hrávali náročné zápasy. Tí by na
tieto turnaje išli pod hlavičkou VsSTZ a na náklady VsSTZ.

Konkrétna podpora bude závisieť od stavu finančných prostriedkov, ktorý na tento účel schváli
VV VsSTZ.
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