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Úradná správa 
 
 
1. Správy Komisie mládeže VsSTZ 
    1.1. Dlhodobé súťaže mládeže 
           KM VsSTZ vypisuje dlhodobé súťaže mládeže v týchto kategóriách: 
           a) 1.liga dorastenci  
           b) 1.liga dorastenky 
           c) 1.liga starší žiaci (viď právo štartu) 
           d) 1.liga staršie žiačky 
           e) 1.liga mladší žiaci 
           f)  1.liga mladšie žiačky 
           g) 2.liga starší žiaci podľa regiónov, podľa prihlášok počet skupín 
 
1.1.1. Systém súťaží bude upravený Rozpise súťaží mládeže (RSM).RSM bude  
          schválený VV VSsTZ pred začiatkom súťaží  Systém súťaží na dvojičky alebo 
          trojičky bude určený počtom prihlásených družstiev do jednotlivých súťaží. 
 
1.2. Prihlášky – tlačivá  
       - Prihláška do dlhodobých súťaží mládeže  
       - Prihláška na usporiadanie VSPM  
       - Prihláška na usporiadanie M VS mládeže  
          sú zverejnené na stránke www.vsstz.sk v sekcii Aktuality 
        
1.2.1 Vyplnenú prihlášku zašlú kluby mailom na adresu erikhajduk@gmail.com 
1.2.2.Termín prihlášky KM VsSTZ stanovuje na deň nedeľa 7.8.2016 
          Predbežný termín prihlášky pre 2.ligu starších žiakov bude streda 31.8.2016 
 
 
2. Správy ŠTK mládeže VsSTZ 
    2.1. Právo štartu v 1.lige starších žiakov 2016/2017 
           Právo štartu v 1.lige starších žiakov má týchto 10 družstiev: 

1. MŠK VSTK Vranov 
2. STO Valaliky  
3. ŠKST Michalovce 
4. 1.PPC Fortuna Kežmarok 
5. STK Košice-Čaňa 
6. MŠK STO Krompachy 
7. TJ STO Slovenská Ves 
8. OŠK Šarišské Michaľany 
9. Športklub MSS Prešov 

         10. Oriešky Lieskovany 
 
 

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


   2.2. Poradie náhradníkov na miesta neprihlásených družstiev 
       1  TJ Dunajec Spišská Stará Ves 
       2. STO Snina 
       3. STK Zbereko Košice 
     
       V prípade, že sa niektoré družstvo s právom štartu v 1.lige starších žiakov  
       neprihlási v určenom termíne alebo sa písomne (mailom) vzdá práva štartu,  
       je určené poradie družstiev, ktoré ich môžu nahradiť.  
       Prevod miesta v 1.lige starších žiakov je možný na základe platného Súťažného  
       poriadku SSTZ a je plne na dohode klubov. Obidva kluby sú povinné tieto  
       skutočnosti oznámiť ŠTK VsSTZ do termínu prihlášky do súťaží. Možnosť  
       previesť súťaž na iný klub, nasleduje až po vyčerpaní náhradníkov na uvoľnené  
       miesto v 1.lige starších žiakov. 
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