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ÚRADNÁ SPRÁVA MLÁDEŽE 
č. 3/2018 

 
 
1.  Zmena termínu Majstrovstiev VS družstiev dorastencov 
     Po dohode všetkých zainteresovaných klubov sa Majstrovstvá Východného  
     Slovenska dorastencov odohrajú v utorok 24.4.2018 o 17:00 hod. vo Vranove  
     nad Topľou. 
 
Dorastenci 
MŠK VSTK Vranov nad Topľou B 
STK Zbereko Košice 
ŠK Orion Belá nad Cirochou 
 
Bonifikácia 
Dorastenci 
MŠK VSTK Vranov nad Topľou B       3 
STK Zbereko Košice                           2 
ŠK Orion Belá nad Cirochou               1     
 
Súpisky pre MVS družstiev budú konzultované priamo s klubmi a včas doručené ŠTK 
mládeže VsSTZ klubom. 
Tieto potvrdené súpisky ŠTK VsSTZ budú dokladom platným pre prípadný postup do  
kvalifikácie o postup do Extraligy dorastencov a dorasteniek 
 
Záväzný rozpis súťaže 
Dorastenci 
Nedeľa  24.4.2018 o 17:00 hod. 
Hlavný rozhodca: Erik Hajduk 
STK Zbereko Košice – ŠK Orion Belá nad Cirochou 
MŠK VSTK Vranov nad Topľou B – STK Zbereko Košice 
ŠK Orion Belá nad Cirochou – MŠK VSTK Vranov nad Topľou B   
 
Systém súťaže: 
V zmysle platného rozpisu súťaže pre sezónu 2017/2018 
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 
 
 



2. M VS družstiev mladších žiačok 
     - Predsedovi KM VsSTZ bolo dňa 9.4.2018 e-mailom doručené podanie – žiadosť  
       Ing. Dmitrija Šinkara o preloženie záverečného turnaja družstiev mladších žiačok  
       na termín 15.4.2018. V žiadosti uviedol, že nevedel, že sa krajské súťaže  
       družstiev plánujú vopred a svoju dcéru Moniku prihlásil v tom čase na French  
       Open, ktorý končí 29.04.2018. 
     - V záujme rýchleho rozhodnutia vo veci, na základe tejto žiadosti prijala KM  
       VsSTZ dňa 9.4.2018 po telefonickom rokovaní predsedu KM VssTZ a  
       jednotlivých členov rozhodnutie, že, žiadosť o preloženie termínu sa zamieta  
       a turnaj sa odohrá v plánovanom termíne. 
    -. KM VsSTZ dáva do pozornosti, že stolnotenisový kalendár VsSTZ je plánovaný  
       dlhodobo vopred. Termíny tohto záverečného turnaja družstiev sú známe  
       minimálne od septembra roku 2017 a riadne zverejnené tak na stránke  
       www.vsstz.sk v sekcii mládeže a sú aj súčasťou súťažného poriadku mládeže  
       ako aj súčasťou rozpisu VsSTZ na sezónu 2017/2018. Navyše sú zverejnené aj  
       na stránke www.sstz.sk v sekcii kalendár/vsstz. Žiaden zo zástupcov ŠKST  
       Michalovce tento kalendár nerozporoval a ani nevrhol upraviť. 
    - Podľa zistení predsedu KM VsSTZ hráčka Monika Šinkárová (2005) na vyššie  
      uvedený turnaj nie je nominovaná ako reprezentantka SSTZ a turnaja sa zúčastní  
      ako samoplatca z vlastnej iniciatívy. Navyše, ide o turnaj v kategórii kadetov  
      (2003 a mladší) a nie minikadetov (2005 a mladší). Je preto voľbou samotného  
      hráča, ktorého podujatia sa v danom termíne rozhodne zúčastniť, navyše  
      o kategóriu vyššie. 
   - Všetky ostatné hráčky, ich tréneri a rodičia si svoj program plánujú vopred  
     s ohľadom na zverejnený oficiálny kalendár podujatí. Bolo by preto nekorektné  
     voči ostatným, ak by k preloženiu turnaja došlo len na základe subjektívnych  
     skutočností na strane rodiča, resp. hráča, ktorý sám uviedol, že o tomto termíne  
     údajne nevedel a rozhodol sa v tom čase zúčastniť iného podujatia. 
   - Po konzultácii s ostatnými zástupcami finálového turnaja navyše žiadne ďalšie  
     družstvo neprejavilo súhlas so zmenou termínu. Na základe vyššie uvedeného  
     preto KM VsSTZ rozhodla, že žiadosť o preloženie termínu zamieta. 
 
Rozpis súťaže 
Mladšie žiačky 
Nedeľa 29.4.2018 o 10:00 hod. 
Hlavný rozhodca: Jozef Kacvinský 
STO Valaliky – ŠKST Michalovce 
MŠK VSTK Vranov nad Topľou – ŠKST Humenné A 
ŠKST Michalovce – ŠKST Humenné A 
STO Valaliky – MŠK VSTK Vranov nad Topľou 
MŠK VSTK Vranov nad Topľou –  ŠKST Michalovce 
ŠKST Humenné A – STO Valaliky 
 
Zápasy označené červenou farbou sa v prípade neúčasti ŠKST Michalovce 
neuskutočnia 
 
Humenné dňa 10.04.2018 
 
JUDr. Daniel FINK, predseda Komisie mládeže VsSTZ 

http://www.vsstz.sk/
http://www.sstz.sk/

