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1. Úvodná časť

Dátum: 30. až 31.október 2017 
Organizátor: ŠKST Humenné
Kategória: najmladší žiaci a žiačky /2007 a mladší/
Adresa miestnosti: ZŠ Kudlovská Humenné, Kudlovská 11, 066 01 Humenné
Informácie: www.sksthe.sk

Hlavný tréner: JUDr. Daniel Fink
- tréner 3. kvalifikačného stupňa - B licencia
- kompletné zabezpečenie prípravy a priebehu kempu, logistika
- koordinácia činností trénerov, sparingpartnerov, hráčov
- sparingpartner, hra na zásobníku
- vypracovanie záverečnej správy

Tréneri: Bc. JUDr. Jozef Blaško 
- tréner 4. kvalifikačného stupňa - A licencia
- testovanie kondičných schopností

Mgr. Janka Mihaľovová
- tréner 3. kvalifikačného stupňa - B licencia
- zabezpečenie obsahovej náplne herných činností
- rozcvičenie, kondícia, strečing, 
- sparingpartner, hra na zásobníku
- odstraňovanie chýb, ukážky správnych pohybových návykov

Sparingpartneri: Štefan Eštok 
- extraliga VSTK Vranov n/T
- sledovanie herných predpokladov,
- identifikácia a odstraňovanie chýb, konzultácia s klubovými trénermi
- zásobník, sparingpartner

Mgr. Dušan Stoják 
- druhá liga ŠKST Humenné
- sparingpartner

Právo účasti: - najmladší žiak alebo žiačka v regionálnej pôsobnosti VsSTZ
- podmienkou bola existencia platného registračného preukazu SSTZ
- kemp nebol určený pre členov reprezentačných družstiev 

Prihlášky: V termíne určenom v propozíciách sa prihlásilo 14 chlapcov a 8 dievčat

Ciele 1. kempu: - testovanie všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti 
- testovanie vybraných herných predpokladov /hráčska technika/ 
- sledovanie ďalších kritérií /osobnostné predpoklady/
- na základe výsledkov určiť výber najmenej 10 hráčov /D+CH spolu/
- rebríčkové postavenie nie je hlavným kritériom pri výbere hráča
- následná spoločná herná príprava regionálneho výberu
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2. Prezenčná listina

1. regionálny kemp VSL najmladšieho žiactva v Humennom PREZENČNÁ LISTINA
Dátum
30.10.2017 31.10.2017

HRÁČI – NAJMLADŠI ŽIACI
P. č. Reg. č. Priezvisko Meno Nar. Klub Účasť Účasť

1. 13817 Černiga Peter 2008 ŠKST Humenné  áno  áno

2. 14659 Drozd Damián 2010 ŠKST Humenné  áno  

3. 14934 Sokolovič Lukáš 2009 ŠKST Humenné  áno  

4. 14197 Marko Martin 2008 KAC Jednota Košice  áno  áno

5. 14174 Cirák Filip 2007 1 PPC Fortuna Kežmarok  áno  áno

6. 13523 Karvaš Šimon 2007 KST PLUS 40 Trebišov  áno  áno

7. 13522 Vendel Patrik 2007 KST PLUS 40 Trebišov  áno  áno

8. 13889 Zajac Michal 2008 MŠK VSTK Vranov n/T  áno  

9. 13994 Lešňanský Adrián 2007 MŠK VSTK Vranov n/T  áno  áno

10. 15124 Sekera Mikluš Samuel 2011 Športklub MSS Prešov  áno  

11. 12760 Sepeši Luca 2006 STO Valaliky  áno  áno

12. 14593 Olejník Róbert 2008 STO Valaliky  áno  

13. 13789 Mitrík Jozef 2007 ŠK Orion Belá n/C  áno  áno

14. 13990 Hašuľ Juraj 2008 ŠK Orion Belá n/C  áno  

HRÁČI – NAJMLADŠIE ŽIAČKY

1. 14016 Grecová Júlia 2007 ŠKST Humenné  áno  

2. 14527 Dadejová Nela 2008 ŠKST Humenné  áno  áno

3. 14935 Marcinčáková Ema 2010 ŠKST Humenné  áno  

4. 13995 Boháčová Sabína 2007 MŠK VSTK Vranov n/T  áno  áno

5. 14918 Paľková Anna 2009 MŠK VSTK Vranov n/T  áno  

6. 13873 Řeviľáková Júlia 2008 Športklub MSS Prešov  áno  áno

7. 13858 Jakubová Terézia 2009 Športklub MSS Prešov  áno  

8. 14788 Palenčárová Katarína 2008 STO Valaliky  áno  

TRÉNERI A SPARINGPARTNERI

P. č. Reg. č. Priezvisko Meno Licencia Klub Účasť Účasť

1.  Fink Daniel B – 3. ks ŠKST Humenné  áno  áno

2.  Blaško Jozef A – 4. ks ŠKST Michalovce  áno  áno

3.  Mihaľovová Janka B – 3. ks ŠKST Humenné  áno  

4.  Eštok Štefan C – 2. ks VSTK Vranov n/T  áno  áno

5.  Stoják Dušan  ŠKST Humenné   áno
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3. Obsahové zameranie kempu

1. deň: 30.10.2017 – testovanie detí /fyzické a herné predpoklady/, určenie výberu
2. deň: 31.10.2017 – spoločná príprava výberu najmladších žiakov

Časový rozpis: 1. deň /30.október 2017/
08.30 – 09.00 Prezentácia účastníkov
09.00 – 12.00 Testovanie najmladších žiakov
11.00 – 13.00 Obed, prestávka
14.00 – 16.00 Tréning /sledovanie herných kritérii hodnotenia/ 
16.00 – 18.00 Spracovanie výsledkov, kondičná príprava
18.00 – 18.30 Vyhodnotenie výsledkov testovania

2. deň /31.október 2017/
08.30 – 09.00 Prezentácia účastníkov
09.00 – 11.00 Tréning /1. fáza/
11.00 – 13.00 Obed
13.00 – 15.00 Kontrolný turnaj výberu /každý s každým 2 víťazné sety/
15.00  - 17.00 Tréning /2. fáza/ 
17.00 – 17.30 ukončenie kempu, záver

TESTOVANIE:

Poradie testov:
Testy sú zámerne zoradené do poradia, ktoré zabezpečí čo najmenej skreslené výsledky, preto nie je
vhodné preskakovať poradie testov. Pred každým testom sa dôkladne rozcvičíme a vyskúšame si  
techniku pohybu, ktorý sa má použiť počas testu. Napríklad si vyskúšame skok do diaľky z miesta,  
techniku  otočiek  pri  člnkovom  behu,  odhody  plnou  loptou  a  podobne,  nič  však  neskúšame 
maximálnou intenzitou, ale na 80 - 90 %. Pred každým novým testom zabezpečíme testovanému 
minimálne 3 minútový interval odpočinku.

1. Reakčná rýchlosť jednoduchá:
Hráč stojí so zdvihnutou zatvorenou rukou (hracou) približne vo výške hlavy a druhá osoba oproti  
nej má pripravené v ruke svetlo (stačí v svetlo v mobile), ktoré nečakane zapne a hráč musí čím skôr 
otvoriť  zdvihnutú  ruku  po zasvietení  svetla.  Tretia  osoba robí  videozáznam  v mobilnej  aplikácii  
Coach's Eye tak, aby bolo vidieť aj svetlo, aj ruku hráča. Je možné otestovať naraz 5 a viac hráčov.  
Meria sa čas na stotiny sekundy od okamihu,  keď sa rozsvieti  svetlo po moment,  keď sa začne 
otvárať ruka. Test opakujeme 3x a počítame najlepší pokus (prípadne aj priemer, ktorým zistíme, či  
sa hráč dokáže stabilne koncentrovať).

2. Frekvenčná rýchlosť horných končatín – Tanierový tapping:
Na švédsku debnu alebo stolnotenisový stôl položíme dva kruhy s priemerom 20 cm tak, aby ich  
stredy boli vzdialené od seba 80 cm. Medzi kruhmi v strede je položená doska s rozmermi 10 x 20 
cm a na nej je voľne položená nedominantná ruka. Testovaná ruka je na začiatku položená v kruhu 
na protiľahlej strane. Meria sa čas, za ktorý sa dominantná ruka dotkne striedavo vnútra kruhov 50 
x, čiže 25 x tam a späť. Stopky sa zastavia, keď sa ruka vráti na pôvodné miesto po vykonaní 25 
cyklov. Čas sa meria s presnosťou na 0,1 sek. Testuje sa 1x. (Sedláček, Cihová, 2009).
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3. Výbušná sila dolných končatín - Skok do diaľky z miesta:
Testovaný stojí znožmo špičkami tesne za čiarou. Predkloní sa a do polohy podrepu švihne pažami 
do zapaženia a okamžite sa odrazí maximálnym úsilím šikmo hore so súčasným švihom paží vpred a 
dopadáva  znožmo  čo  najďalej,  pričom zostane  stáť  namieste,  pokiaľ  sa  neodmeria  vzdialenosť.  
Počíta sa lepší z 2 pokusov. Meria sa na celé cm zaokrúhlené smerom nadol. (Sedláček, Cihová,  
2009).

4. Akceleračná rýchlosť so zmenami smeru – Člnkový beh 10 x 5 m:
Dve  čiary  sú  od  seba  vzdialené  svojou  vonkajšou  časťou  5  m.  Testovaný  vybieha  na  pokyn  čo 
najrýchlejšie k čiare oproti, obidvoma nohami sa musí dotknúť za čiarou a čo najrýchlejšie sa otočiť a 
bežať späť. Ak sa testovaný otáča na jednej nohe, tak počas otočenia sa nemôže druhou nohou  
dotýkať bežeckého priestoru alebo čiary. Takto opakuje úsek 10 krát, spolu 50 m. Stopky sa zastavia,  
keď pri poslednom úseku sa dotkne podlahy prvou nohou. Test sa vykonáva 1 x. Čas sa meria s  
presnosťou na 0,1 sek. (Sedláček, Cihová, 2009).

5. Výbušná sila trupu, horných končatín – Hod plnou loptou zboku:
V stoji mierne rozkročnom cvičenec drží plnú 2 kg loptu v predpažení. Švihom vytočí trup a paže 
dostrany, zároveň krčí kolená ako pri topspinovom údere a spätným výbušným spôsobom odhodí 
loptu šikmo hore a vpred, aby doletela čo najďalej. Pri odhode využije výbušnú silu trupu, paží a  
čiastočne aj dolných končatín. Testovaný má 3 pokusy a hádže loptu obojručne z tej strany, z ktorej  
hrá forhendový topspin. Staršie kategórie môžu použiť podľa potreby ťažšiu loptu, 3 - 5 kg. Meria sa 
na celé dm zaokrúhlené smerom nadol. (Šimonek, 2015).

6. Vytrvalosť v hernej rýchlosti – pohyb za stolom:
Testuje sa pohyb hráča za stolom a keďže je potrebná vzdialenosť, pri ktorej musia pracovať aj dolné
končatiny, tak použijeme stôl na dĺžku. Na vzdialenejšie 2 rohy stola označíme priestor o rozmeroch 
20cm x 20cm. Hráč sa postaví do základného postavenia tak, aby mal hrajúcu pravú ruku položenú 
na stole v ľavom rohu. Po odštartovaní sa pohybuje rýchlymi bočnými poskokmi k druhému rohu 
stola, ktorého sa dotkne dlaňou hrajúcej ruky a pokračuje stále dookola po dobu 30 sekúnd. Počíta 
sa počet odbehnutých celých úsekov.

7. Vytrvalosť v rýchlej sile brušného svalstva a ohýbačov bedrového kĺbu - Sed – ľah za 30 s:
Poloha je ľah vzadu, kolená sú pokrčené v pravom uhle, chodidlá sú vzdialené od seba 30 cm, prsty 
na rukách sú zakliesnené do seba za hlavou. Chodidlá sú fixované iným cvičencom, ktorý je v sede a 
medzi  svojimi stehnami tlačí  rukami chodidla testovaného cvičenca k podlahe (nesmie sa kľačať 
kolenami na priehlavkoch). Test sa vykonáva 30 sekúnd, pričom sa počíta iba ten pokus, keď sa  
cvičenec dotkne obidvoma lakťami stehien a potom prstami rúk (za hlavou) žinenky. Testuje sa 1 x  
(Sedláček, Cihová, 2009).
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8. Agility (dynamická obratnosť) - Zbieranie lôpt:
5  loptičiek  je  umiestnených  do  vejárovitého  tvaru  a  sú  vzdialené  3  m od  stredového  bodu  A.  
Testovaný vybieha z bodu A na zvukový signál a beží k ľubovoľnej loptičke, ktorú zodvihne z podlahy 
a beží s ňou naspäť k bodu A, za ktorým je položená krabička na zemi vzdialená 40 cm od bodu A, do
ktorej  musí  loptičku  položiť  tak,  aby  v  nej  ostala.  Test  končí,  keď posledná  piata  loptička  je  v  
krabičke. Test sa vykonáva 1x. Čas sa meria v sekundách s presnosťou na desatiny sekundy 
(Blaško, 2017).

Testy 1 až 8 – testovanie fyzických schopností
Testy 9 až 13 – testovanie herných schopností 

9. Forhendový topspin z dolnej rotácie
10. Bekhendový topspin z dolnej rotácie
11. Technika všeobecne
12. Servis /hodnotenie kvality/
13. Osobnostné predpoklady

HODNOTENIE TESTOV:

Výkonové tabuľky:
K štandardizovaným testom 2,3,4,5 a 7 boli pred začiatkom testovania vopred účastníkom známe aj  
jednotlivé štandardizované výkonové tabuľky, podľa ktorých sa zapísali body do tabuľky osobitne 
pre dievčatá a chlapcov s prihliadnutím na vek. 

Testovanie fyzických schopností:
K  fyzickým  testom  č.  1,  6  a  8  neboli  k  dispozícii  výkonové  tabuľky,  bolo  preto  na  rozhodnutí  
rozhodnutí testujúcich, aké bodové hodnoty za konkrétne výkony určia. Na základe dosiahnutých 
výsledkov tak boli priradené body v závislosti od najlepších výsledkov /10 b./ a postupne nižšie tak, 
aby  účastníci  testu,  ktorí  dosiahli  približne  rovanké  výsledky  dosiahli  aj  približne rovnaký  počet 
bodov.

Testovanie herných schopností:
K herným testom č. 9 až 13 neboli žiadne výkonové tabuľky, boli hodnotené následovne,
Test č. 9 a 10 – počet dobre odohraných topspinov /všetkým nadhadzoval jeden testujúci rovnako/  
Test č. 11 – všeobecne zhodnotenie techniky hráča po konzultácii troch trénerov pozorovaním
Test č. 12 – kvalita servisu /umiestnenie, falš, rôznorodosť, počet správne zahraných, atď./
Test č. 13 – každému účastníkovi bola pridelená minimalna hodnota 6 /škála 6 až 10/

Osobitosti testovania:
Testy 1 až 8, maximálny počet bodov 80
Testy 9 až 13, kooficient x2, teda maximálny počet bodov 100. Tento kooficient bol u najmladších 
žiakov zvolený z dôvodu veľkej rozdielnosti herných predpokladov /aj vzhľadom na vek účastníkov/, 
predsa je to len testovanie stolných tenistov  a nie „atlétov“.  Výsledky herných predpokladov k  
fyzickým testom tak boli v pomere 5:4. 

Zameranie tréningových jednotiek:
Vzhľadom  na  úvod  sezóny  boli  jednotlivé  tréningové  jednotky  vrátane  zásobníka  zamerané 
výraznejšie na naberanie kondície a objemy úderov ako na cibrenie techniky, ktoré sa predpokladá 
skôr na 3. a 4. kempe. 
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4. Regionálny výber VSL najmladších žiakov

Na základe výsledkov sledovaných kritérii testovania kondičnej a hernej časti bol určený nasledujúci 
regionálny výber východoslovenského kraja /hráči a hráčky budú následne na základe nominácie 
Komisie mládeže VsSTZ po splenení ďalších kritérií /najmä účasť na VSPM/ nominovaní na ďalšie 
regionálne kempy.  takto:

Meno a Priezvisko Jozef MITRÍK

Klub: ŠK Orion Belá nad Cirochou

Rok narodenia: 2007

Kategória: Najmladší žiak

Klubový tréner: Ján Dráb

Meno a Priezvisko Šimon KARVAŠ

Klub: KST PLUS 40 Trebišov

Rok narodenia: 2007

Kategória: Najmladší žiak

Klubový tréner: Gabriel Wavrek

Meno a Priezvisko Martin MARKO

Klub: KAC Jednota Košice

Rok narodenia: 2008

Kategória: Najmladší žiak

Klubový tréner: Renáta Priščáková

Meno a Priezvisko Patrik VENDEL

Klub: KST PLUS 40 Trebišov

Rok narodenia: 2007

Kategória: Najmladší žiak

Klubový tréner: Gabriel Wavrek

Meno a Priezvisko Luca SEPEŠI

Klub: STO Valaliky

Rok narodenia: 2007

Kategória: Najmladší žiak

Klubový tréner: Milan Sepeši, Jozef Kacvinský
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Meno a Priezvisko Peter ČERNIGA

Klub: ŠKST Humenné

Rok narodenia: 2008

Kategória: Najmladší žiak

Klubový tréner: Janka Mihaľovová, Daniel Fink

Meno a Priezvisko Filip CIRÁK

Klub: 1. PPC Fortuna Kežmarok

Rok narodenia: 2008

Kategória: Najmladší žiak

Klubový tréner: Miroslav Harabin

Meno a Priezvisko Adrián LEŠŇANSKÝ

Klub: MŠK VSTK Vranov n/T

Rok narodenia: 2007

Kategória: Najmladší žiak

Klubový tréner: Štefan Eštok

Meno a Priezvisko Sabína BOHÁČOVÁ

Klub: MŠK VSTK Vranov n/T

Rok narodenia: 2007

Kategória: Najmladšia žiačka

Klubový tréner: Štefan Eštok

Meno a Priezvisko Nela DADEJOVÁ

Klub: ŠKST Humenné

Rok narodenia: 2008

Kategória: Najmladšia žiačka

Klubový tréner: Janka Mihaľovová, Daniel Fink

Meno a Priezvisko Júlia REVIĽÁKOVÁ

Klub: Športklub MSS Prešov

Rok narodenia: 2008

Kategória: Najmladšia žiačka

Klubový tréner: Miroslav Gábor
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5. Identifikácia najčastejčích chýb, stravovanie, postrehy, záver

1. Identifikácia najčastejších chýb:

- často zlé postavenie nôh /najmä pravá noha až príliš vpredu/
- ťažisko na dominantnej pravej nohe /hráč na nej stojí, čím má výrazne obmedzený ďalší fh pohyb/
- slabší pohyb hráčov do strán /hráči prekračujú nohy, zlé bočné úskoky/
- slabšie zvládnutá technika fh topspinu z pinku /hráči loptu len „prehazovali“, absencia švihu/
- držanie lakťa veľmi blízko pri tele /výrazné obmedzenie fh a bh topsinu/
- ruka pri úderoch fh spinu po odohratí až veľmi dole pod hranou stola /až ku kolenám/
- viacero hráčov má tendenciu až príliš často utekať ďaleko od stola
- pri bh úderoch palec až príliš hore 
- slabšia výbušnosť dolných kočatín
- údery hrané často nie proti lopte a často so zbytočným pohybom do strany po odohratí úderu

2. Rôzne postrehy:

- zvýšenie spolupráce trénerov
/počas kempu sa zvýšila vzájomná komunikácia a spolupráca jedotlivých trénerov kempu navzájom 
ako aj trénerov kempu a prítomných klubových trénerov, ktorí ihneď konzultovali nedostatky hry 
účastníkov, želaná kooperácia trénerov navzájom – zvyšovanie kvality tréningu mladých hráčov/

- kvalitatívne zvýšenie práce trénerov
/  jednotliví  tréneri  kempu  boli  nútení  sa  sebevzdelávať  v  určených  oblastiach,  čo  do  budúcna 
prispeje k väčšej profesionalizácie ich práce

- avizovaná neúčasť viacerých hráčov
/najmä obava z testovania, pozitívna prirodzená selekcia reálnych záujemcov s reálnym záujmov o 
zyšovanie kvality/

- zvýšenie počtu registrácii SSTZ
/niektorí hráči si vybavili registráciu len tesne pred kempom, nakoľko jedna z podmienok VsSTZ na 
účasť pri testovaní bola platná registrícia SSTZ s cieľom zvýšenia počtu registrovaných hráčov/ 

- nevhodná obuv účastníkov kempu
/viac ako 1/3 detí, a to vrátane výberu mala buď absolútne nevhodnú napr. bežné cvičky/ alebo už 
pravdepodobne starú obuv, deťom sa napriek novej zrekonštruovanej drevenej palubovke šmýkalo/ 
trénerom nie/,  čo mohlo čiastočne skresliť  výsledky testu,  navyše  riskovali  zranenie pri  kondicii  
alebo rôznych herných činnostiach.

- kondícia výberu
celkovo mali hráči až na 2-3 výnimky slušnú kondíciu, vytrvalosť v hernej rýchlosti, dokázali zvládnuť  
aj zásobník skôr zameraný na rýchle kombinácie a objem zahraných úderov.
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3. Kontrolný turnaj 31.10.2017

 1. regionálny kemp VSL – Humenné – KONTROLNÝ TURNAJ                        najmladší žiaci
 31.10.17                 

 Priezvisko Oddiel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sety V/P Body Poradie

1 Mitrík Belá n/C  2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 20:1 10/0 20 1.
2 Cirák Kežmarok 0:2  2:0 2:0 1:2 2:0 2:0 2:1 2:0 0:2 2:0 15/7 7/3 17 4.
3 Černiga Humenné 0:2 0:2  0:2 0:2 2:1 2:0 0:2 2:1 0:2 0:2 6/16 3/7 13 8.
4 Lešňanský A. Vranov 0:2 0:2 2:0  1:2 2:1 2:0 0:2 2:0 0:2 1:2 10/13 4/6 14 6.
5 Karvaš Trebišov 0:2 2:1 2:0 2:1  2:0 2:0 2:0 2:1 0:2 2:0 16/7 8/2 18 3.
6 Vendel Trebišov 0:2 0:2 1:2 1:2 0:2  2:0 1:2 2:1 0:2 0:2 7/17 2/8 12 9.
7 Dadejová Humenné 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2  2:1 0:2 0:2 1:2 3/19 1/9 11 11.
8 Marko KAC Košice 0:2 1:2 2:0 2:0 0:2 2:1 1:2  2:0 0:2 2:0 12/11 5/4 14 5.
9 Reviľáková Prešov 0:2 0:2 1:2 0:2 1:2 1:2 2:0 0:2  0:2 2:1 7/17 2/8 12 9.

10 Sepeši Valaliky 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0  2:0 19/2 9/1 19 2.
11 Boháčová Vranov 0:2 0:2 2:0 2:1 0:2 2:0 2:1 0:2 1:2 0:2  9/14 4/6 14 7.

4. Stravovanie:

Obed 1. deň: Polievka: Hovädzia s cestovinou
Hlavné jedlo: Morčacie mäso, ½ ryža, ½ hranolky

Obed 2. deň: Polievka: Hovädzia s cestovinou
Hlavné jedlo: Kurací stroganov, ½ ryža, ½ hranolky

Pitný režim: minerálna voda
/neobmedzene počas celého kepmu tak pre hráčov ako aj doprovod/

Iné: ; -  počas  celého priebehu bolo bez obmedzenia  pre  účastníkov  k  dispozícii  
ovocie /banány, jablká/, pre trénerov a rodičov káva 
- rôzne sladké odmeny pre hráčov 
/dosahovanie rôznych cieľov v rámci stolnotenisových hier/

5. Záver

1. regionálny kemp najmladších hráčov východoslovenského kraja naplnil očakávania. Na základe 
výsledkov testovania bol uskutočnený výber 11 hráčov, ktorí budú na základe nominácie KM VsSTZ 
pozývaní na ďalšie dvjdňové kempy, termíny, ktorých sú už známe. Organizátorov určí náslden KM 
VsSTZ na základe prihlášok o usporiadanie v lehote do 15.11.2017.

Tréner kempu zodpovedný za identifikáciuu a odstraňovanie  chýb následne po ukončení kempu 
všetkým  klubovým  trénerom  zaslal  ohľadom  všetkých  hráčov  výberu  konkrétnu  identifikáciu 
nedostatkov  s  návodom  na  ich  postupné  odstraňovanie.  Všeobecne  bola  klubovým  trénerom 
odporučená aj webová stránka http://metodika.ping-pong.cz/index.php/clanky-videa/uderova-
technika.html

V Humennom, 3. novembra 2017

JUDr. Daniel Fink
hlavný tréner kempu
predseda komisie mládeže VsSTZ
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