
Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice – Prešov
so sídlom Boženy Němcovej 2575, Vranov n/T

ÚRADNÁ SPRÁVA MLÁDEŽE 
č. 1/2018

1. Výzva na usporiadanie M VSL mládeže – termín prihlášok
Komisia  mládeže  a  ŠTK  mládeže  VsSTZ  uverejňuje  výzvu  na  na  možnosť  usporiadania  Majstrovstiev
Východného Slovenska  mládeže  v  kategóriách  –  najmladšie  žiactvo,  mladšie  žiactvo,  staršie  žiactvo  a
dorast. Kluby zašlú prihlášky do 28. februára 2018 elektronicky na e-mail erikhajduk@gmail.com  

2. Kalendár podujatí M VSL mládeže 2018
Najmladšie žiactvo Mladšie žiactvo Staršie žiactvo Dorast

Posledný turnaj VSPM 24.3.2018 21.4.2018 10.3.2018 14.4.2018

Rebríček k 15.4.2018 1.5.2018 1.4.2018 15.4.2018

Dátum konania MVS 13.5.2018 19.5.2018 22.4.2018 28.4.2018

Usporiadateľ

Propozície 2.5.2018 2.5.2018 10.4.2018 16.04.18

3. Usmernenie k žrebovaniu turnajov VSPM - rozhodcovia
Vzhľadom na rôzny výklad a  realizáciu žrebovania na turnajoch VSPM vydáva KM VsSTZ zjednocujúce
stanovisko a postup pre rozhodcov pri žrebovaní na turnajoch VSPM. 

Ak je na jednotlivých VSPM, hlavne u dievčat vo väčšine kategórií a chlapcov najmladšie žiactvo počet
štartujúcich menej ako 16,  vykoná hlavný rozhodca žrebovanie tak /zmena SP mládeže/, aby progresívny
pavúk obsahoval najmenej 8 hráčok, preto sa povoľujú trojčlenné skupiny.
16 hráčov /ok = 4 skupiny po 4
15 hráčov /ok = 3 skupiny po 4, jedna skupina  po 3
14 hráčov /ok = 2 skupiny po 3, 2 skupiny po 4
13 hráčov /ok = 3 skupiny po 3, 1 skupina po 4
12 hráčov /ok = 4 skupiny po 3 

Pri  počte 9-11 hráčov /ok rozhodcovia použijú tento systém:
9 hráčov /ok = 1 skupina po 4, jedna skupina po 5
10 hráčov /ok = 2 skupiny po 5
11 hráčov /ok = 1 skupina 3, 2 skupiny po 4

4. Zmena usporiadateľa 3. kempu najmladších žiakov, nominácie
Vzhľadom  na  vzdanie  sa  práva  zorganizovať  3.  kemp  najmladších  žiakov  zo  strany  VSTK  Vranov  n/T,
rozhodla  Komisia  mládeže  o  pridelení  kempu  klubu  ŠKST  Humenné.  Termín  1.  až  2.  marca  ostáva  v
platnosti. Kemp mladšieho žiactva v Michalovciach bez zmeny.
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4.1.   Nominácia na 3. kemp najmladší žiaci/čky:
CH: Mitrík J., Sepeši L., Vendel P., Karvaš Š., Cirák F., Černiga P., Lešňanský A., Marko M. 
D: Boháčová S., Dadejová N., Reviľáková J., Kolesárová D. /zaradená dodatočne/

Účasť potvrdiť organizátorovi kempu do lehoty v uverejnených propozíciách. 

4.2.   Nominácia na 3. kemp mladší žiaci/čky:
CH: Országh Š., Terezka T., Novický O., Sekera M. T., Štiblický D., Németh J., Kremnický A.. 

Majcher D. /zaradený dodatočne/
D: Ďutmentová K., Ivančáková S., Čulková S., Šinkárová M., Behúnová E., Frandoferová S, 

Účasť potvrdiť organizátorovi kempu do lehoty v uverejnených propozíciách.

4.3.  jednoltivé  kluby,  ktoré  získali  právo  usporiadať  kempy  sú  povinné  najnekôr  v  lehote  do
20.02.2018 zaslať predsedovi KM VsSTZ e-mailom kompletné propozície kempu podľa náležitosti
uvedených  v  projekte  a  v  rovnakej  lehote  zaslať  aj  podrobné  tréningové  plány  všetkých
tréningových jednotiek s uvedením trénerov a sparingpartnerov na adresu: daniel.fink@pobox.sk

4.4.  KM  VsSTZ  je  oprávnená  vykonať  kedykoľvek  v  priebehu  priebežnú  kontrolu  dodržiavania
časového harmonogramu kempu a tréningových plánov. Pokiaľ KM zistí vážne nedostatky počas
realizácie kempu, budú kluby sankcionované ponížením finančných prostriedkov za organizáciu
kempu. 

4.5. Hráči, ktorí sú nominovaní, avšak z rôznych príčin sa nezúčastnia kempu, sú  povinní svoju
neúčasť vopred oznámiť organizátorovi kempu a súčasne predsedovi komisie mládeže tak, aby
bolo  možné  za  nich  zabezpečiť  náhradu.  V  prípade  porušenia  tejto  povinnosti,  budú  hráči  v
budúcnosti sankcionovaní absenciou nominácie na kemp bez ohľadu na ich rebríčkové postavenie
SR alebo VSL.

Humenné dňa 12.02.2018

JUDr. Daniel FINK
Predseda Komisie mládeže VsSTZ
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