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ÚRADNÁ SPRÁVA MLÁDEŽE 
č. 3 2019/2020 

 
1.1. MVS mládeže 2020 – usporiadatelia, termíny 
1.1.1. Jednotlivci 
          Dorast – 3.5.2020 – TJ STO Slovenská Ves 
          Staršie žiactvo – 4.4.2020 – ŠKST Humenné 
          Mladšie žiactvo – 9.5.2020 – STO Valaliky 
          Najmladšie žiactvo – 28.3.2020 – ŠKST Sokol Vojčice  
 
1.1.2. Predbežné určenie hlavných rozhodcov a ich zástupcov na MVS mládeže 
          Hlavných rozhodcov  a zástupcov hlavného rozhodcu predbežne schválil  
          VV VsSTZ na svojom zasadnutí 3.2.2020. 
          Dorast – 3.5.2020 – TJ STO Slovenská Ves – hlavný rozhodca Erik Hajduk,  
                                          zástupca hlavného rozhodcu Marcela Petríková 
          Staršie žiactvo – 4.4.2020 – ŠKST Humenné – hlavný rozhodca Anton  
                                             Pavlotty, zástupca hlavného rozhodcu Alžbeta Černigová 
          Mladšie žiactvo – 9.5.2020 – STO Valaliky – hlavný rozhodca Róbert Laboš,  
                                                         zástupca hlavného rozhodcu Marcela Petríková 
          Najmladšie žiactvo – 28.3.2020 – ŠKST Sokol Vojčice – hlavný rozhodca Erik  
                                               Hajduk, zástupca hlavného rozhodcu Marcela Petríková 
           
Riaditeľa turnaja a organizačných pracovníkov určí usporiadateľ pred vydaním  
propozícií. Poháre pre prvých troch v dvojhrách chlapcov i dievčat (2 tretie miesta), 
medaily a diplomy pre všetkých medailistov, zabezpečí KM VsSTZ a doručí 
usporiadateľovi. 
 
1.1.3. Termíny vydania nominačných rebríčkov a vydanie propozície pre MVS  
          mládeže 
          Dorast – 20.4.2020 
          Staršie žiactvo – 22.3.2020 
          Mladšie žiactvo – 20.4.2020 
          Najmladšie žiactvo – 15.3.2020 
 
1.1.4. Termíny pre nahlasovanie majstrov okresov, oblastí mládeže, s právom  
          štartu na MVS 
          Dorast – 31.3.2020 
          Staršie žiactvo – 29.2.2020 
          Mladšie žiactvo – 31.3.2020 
          Najmladšie žiactvo – 29.2.2020 
                       
           
 
 



1.1.5. Pokyny pre usporiadateľov Majstrovstiev okresov, resp. oblastí mládeže 
          Usporiadatelia MO, resp. okresné alebo oblastné zväzy sú povinné zaslať  
          kompletné výsledky dvojhier vo všetkých stupňoch Majstrovstiev okresov,  
          oblastí podľa kategórií (nie iba výsledkovú listinu) na adresu   
          erikhajduk@gmail.com  
          Právo štartu na MVS má iba Majster okresu, oblasti, v ktorom štartovalo  
          vo dvojhre najmenej 8 hráčov alebo hráčok a musia byť zaregistrovaní 
          v databáze hráčov SSTZ, v zmysle Súťažného poriadku SSTZ.  
          Ak sa MO zúčastnilo menej ako 8 hráčov alebo hráčok v kategórii,  
          nemajú právo štartu na MVS. Tabuľka majstrov okresov, oblastí aj  
          s právom štartu na MVS, bude uverejnená tak ako ich budú jednotlivé  
          okresy alebo oblasti oznamovať. 
 
Humenné dňa 4.2.2020 
 
JUDr. Daniel FINK, predseda Komisie mládeže VsSTZ 
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