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1. Správy Komisie mládeže VsSTZ 
1.1. Bodové hodnoty turnajov VSPM a MVS 
       Bodové hodnoty získané na M VS sa pripočítajú k bodom z VSPM a budú tvoriť 
       koncosezónny rebríček. 
 

  VSPM M VS 

1 200 450 

2 160 380 

3 137 310 

4 123 310 

5 111 235 

6 101 235 

7 93 235 

8 86 235 

9 80 155 

10 75 155 

11 70 155 

12 65 155 

13 62 155 

14 58 155 

15 55 155 

16 52 155 

17-20 44 115 

21-24 44 115 

25-32 36 85 

33-48 30 

49-64 25 

65-128 20 

 



1.2. Právo účasti na M VS mládeže-  
       Hráč alebo hráčka sa musí zúčastniť minimálne 2 turnajov v kategórii,  
       v ktorej chce štartovať na M VS 
 
1.3. Súťaž družstiev mládeže VS  
        Družstvá sa budú vyhodnocovať vo všetkých kategóriách. U najmladších  
        žiakov a žiačok a mladších žiačok ako súťaž dvojčlenných družstiev s tým, že  
        sa musia aj dvaja alebo dve zúčastniť, aby sa to počítalo. U ostatných ako súťaž  
        trojčlenných družstiev s tým, že stačí účasť dvoch, tretí má nula bodov.  
        Budú sa vyhodnocovať po každom VSPM a priebežné poradie družstiev v danej  
        kategórii bude zverejnené po každej VSPM.  
        Pokiaľ sa družstvo zúčastní, resp. bude mať aspoň tri štarty v ktorejkoľvek  
        kategórii mládeže na turnajoch VSPM, nebude platiť poplatok za neúčasť  
        mládežníckych družstiev v súťažiach riadených VsSTZ (Položka č. 3  
        sadzobníka Ekonomickej smernice VsSTZ). 
        Súpisky sú povinné zaslať len  družstvá, ktoré budú mať právo účasti na MVS  
        družstiev.  
        V prípade, že klub v niektorej kategórii vyšle na VSPM, 5 a viac hráčov, sú  
        kluby povinné po prvej VSPM zaslať súpisku A a B družstva, na základe  
        ktorej sa bude robiť tabuľka VSPM družstiev v danej kategórii. Ak klub súpisku  
        nezašle do vydania propozícií druhého turnaja v danej kategórii, bude sa do  
        tabuľky družstiev rátať iba jedno družstvo a všetci ostatní hráči majú právo byť  
        na  súpiske pre MVS. Ak si tieto kluby na základe súčtu bodov vybojujú právo  
        účasti na M VS, bude klub povinný dodržať súpisku pre M VS družstiev  
        a nesmie ju doplniť o hráčov zo súpisky iného družstva (A na B alebo B na  A). 
        Môže ju doplniť iba o hráčov, ktorí na žiadnej súpiske nefigurujú.. Tieto  
        súpisky budú zároveň súpiskami  v prípade postupu na M SR družstiev  
        staršieho a mladšieho žiactva. V kategórii mladších žiačok je možné mať  
        súpisku A,.B družstva o dvoch hráčkach. 
    
        1.3.1. Osobitný predpis pre kategóriu dorast 
                  Pre súťaž družstiev platia tieto osobitné predpisy: 
                  - výsledky hráčov a hráčok, ktorí sú na základe súpisiek extraligových  
                    družstiev sa do súťaže družstiev nezapočítavajú (ani výnimočné  
                    hosťovania) 
                  - v prípade, že klub má dve družstvá v Extralige dorastu (STK  
                    Lokomotíva Košice, ŠK Orion Belá nad Cirochou) sa do súťaže 
                    družstiev započítavajú, rátajú sa iba body hráčov a hráčok, ktorí nie sú  
                    na  základnej súpiske extraligového družstva. 
         
1.4. Krajské rebríčky a VSPM rebríčky 
       Do krajského rebríčka sa budú počítať všetky turnaje VSPM, hráči extraligy  
       dorastencov a dorasteniek, ktorí sú na základnej súpiske ktoréhokoľvek  
       extraligového družstva sa do súťaže družstiev počítať nebudú. 
       Do rebríčka VSPM sa budú počítať len turnaje VSPM tak, že tam nie je žiadne  
       ostaršenie a body sa počítajú z každého turnaja rovnako, na záver sa spočítajú. 
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