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S p r a v o d a j   č. 4 - mládež - sezóna 2013/2014 

Úradná správa 
 
1. Správy ŠTK mládeže 
1.1. Povinnosti organizátorov VSPM 
       ŠTK mládeže a KM VsSTZ oznamuje usporiadateľom turnajov VSPM, aby  
       výsledky jednotlivých turnajov zásadne zasielali v kompletnej verzii programu,  
       vždy iba predsedovi ŠTK mládeže Erikovi Hajdukovi, najneskôr do 24  
       hodín od skončenia turnaja v zmysle Súťažného poriadku mládeže  
       vo formáte EXCEL !!!.  
        
1.2. Povinnosti hlavných rozhodcov VSPM 
       a) hlavný rozhodca musí zásadne používať program na riadenie turnaja  
            schválený KM a VV VsSTZ 
       b) hlavný rozhodca je povinný nasadzovať na turnaji hráčov a hráčky takto: 
           - zásadne podľa rebríčka SR 
           - ak je to potrebné použije aktuálne platný krajský rebríček príslušnej  
              kategórie sa doplní ho na koniec listu „Aktuálny rebríček“.  
              Len tí hráči sa tam doplnia, ktorí nefigurujú v platnom slovenskom  
              rebríčku a sú v krajskom rebríčku 
       c) hlavný rozhodca je povinný aktualizovať databázu mládeže v liste „export  
           mládež“ a vpisovať mená a roky narodenia  do listu „zoznam prihlásených“  
           presne podľa databázy tak ako sú nahodené v rovnakom tvare a s rovnakou  
           diakritikou. Databáza sa aktualizuje pravidelne každý týždeň (väčšinou  
           v piatok) a je dostupná s aktuálnym dátumom na stránke www.sstz.sk  
           a www.stkpk.sk , aby sa predišlo, že sa objaví na turnaji neregistrovaný  
           hráč.Ak je v registrácii chyba, je potrebné požiadať ŠTK mládeže VsSTZ, aby  
           chybu nahlásil p. Tomášovi Šeredovi a požiadal opravu 
       d) hlavný rozhodca je povinný vložiť do listu „Aktuálny rebríček“, aktuálne  
            vydaný slovenský rebríček príslušnej kategórie. Vyžaduje si to len trošku  
            znalosti práce s Excelom. Program pracuje na základe vzorcov, ktoré je  
            zakázané prepisovať !!! Program prestane pracovať korektne !!! 
       e) do listu „zoznam prihlásených“ je potrebné vkladať iba dva údaje do dvoch  
            buniek 
           - priezvisko a meno hráča v správnom tvare 
           - rok narodenia  
              a nič viac, program si hráča v rebríčku nájde a ak nie je v rebríčku pridelí  
              mu poradie 999 automaticky. 
       f) v liste „Stručný návod“ je návod na obsluhu programu 
  
Upozornenie: 
Nedodržanie týchto bodov bude mať za následok nezaradenie turnaja VSPM do 
rebríčkov SR – viď VSPM dorast 19.10.2013 Stará Ľubovňa 
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