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                               V ý c h o d o s l o v e n s k ý   stolnotenisový zväz  
                                                   093 01 Vranov nad Topľou, B. Němcovej 2575 

          T: 0908 145 858     IČO  :31268340      DIČ:  2021417090  

                                   ============================================== 

 

Úradná správa č.1 – mládež 2021/2022 
 

 
1. Predbežné krajské rebríčky mládeže 
     KM VsSTZ vydáva k 1.3.2022 predbežné krajské rebríčky mládeže. Tieto rebríčky majú  
     informatívny charakter a slúžia klubom, trénerom, rodičom aj samotným hráčom, aby  
     získali prehľad o aktuálnom postavení hráčov pred poslednými turnajmi sezóny, pred  
     MVS. Budú sa až do MVS mládeže v každej kategórii, aktualizovať po každom turnaji. 
 
2. Výberové konanie na usporiadanie MVS mládeže 2022 
     KM VsSTZ vypisuje výberové konanie na usporiadateľov MVS mládeže vo všetkých 4  
     vekových kategóriách. Kluby, ktoré majú záujem o usporiadanie MVS mládeže  
     jednotlivcov, zašlú jednoduchú záväznú prihlášku mailom na adresu  
     erikhajduk@gmail.com do 15.3.2022. 
     KM určila termíny MVS takto: 
     Najmladšie žiactvo: 7.5.2022  
     Mladšie žiactvo: 9.4.2022 
     Staršie žiactvo: 24.4.2022 
     Dorast: 1.5.2022 
 
     MVS družstiev v jednotlivých kategóriách má právo usporiadať najlepšie umiestnené  
     družstvo podľa bodovej tabuľky. Ak sa práva usporiadania vzdá, právo usporiadanie  
     preberá druhé družstvo v poradí. 
 
3. Kompenzácie reprezentantom 
     Dňa 19.2.2022 sa vo Vranove nad Topľou uskutočnil 3.turnaj VSPM dorastu. Nakoľko sa  
     ich nemohli zúčastniť hráči, ktorí boli nominovaní SSTZ na medzinárodný turnaj okruhu  
     WTT , chlapci vo francúzskom Metzi, dievčatá v belgickom Spa, v dňoch 18.-20.2.2022, 
     KM VsSTZ im bude kompenzovať nemožnosť účasti na VSPM, v zmysle bodu 5.4.   
     schváleného Rozpisu súťaží mládeže 2021/2022, nasledovne: 
     Pre výpočet kompenzácie sa berie poradie v aktuálnom SR rebríčku, t.j. k 1.1.2022. Ako 
     určujúce je poradie hráčov hrajúcich v kluboch VS regiónu.  
     Keďže všetci nominovaní chlapci sa zúčastnili medzinárodného turnaja ako samoplatcovia,  
     bude im priznaná kompenzácia 50% možných dosiahnutých bodov podľa rebríčkového  
     postavenia. 
     Samuel Palušek 2006 STK Lokomotíva Košice – 2.miesto 160 bodov – 50% = 80 bodov 
     Oliver Novický 2005 STK Lokomotíva Košice – 3.miesto 137 bodov – 50 % = 68,50 bodov 
     Martin Marko 2008 STK Lokomotíva Košice – 4.miesto 123 bodov – 50% = 61,50 bodov 
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     V kategórii dievčat bola Nina Némethová riadne nominovaná, preto v zmysle platného  
     Rozpisu súťaží mládeže 2021/2022 jej bude možná bodová hodnota ponížená o 10%. 
     Nina Némethová 2007 STO Valaliky – 3.miesto 137 bodov – 10% = 123,30 bodov 
 
     Body budú jednotlivým hráčom započítané do celkového poradia VSPM a do krajských     
     rebríčkov, nie však do súťaže družstiev, čo ani nie je možné, nakoľko väčšina hráčov hrá  
     dorasteneckú Extraligu na mimoriadnych hosťovaniach v iných kluboch. 
 
4. MVS mládeže právo štartu 
     V zmysle platného Rozpisu súťaží mládeže má právo štartu na MVS mládeže v každej vekovej 
     kategórii 32 chlapcov a 24 dievčat. Právo štartu majú hráči a hráčky podľa rebríčkového postavenia  
     s podmienkou účasti hráča alebo hráčky aspoň na jednom turnaji VSPM. Ak sa hráč alebo hráčka  
     nezúčastní aspoň na jednej VSPM v sezóne, právo štartu má prvý hráč alebo hráčka, ktorý/á by  
     toto právo nemal/a. Keďže priebežné rebríčky mládeže nám vykazujú v niektorých vekových 
     kategóriách menej  hráčov alebo hráčok ako sú schválené kvóty, KM si vyhradzuje právo zmeniť  
     počet nominovaných hráčov alebo hráčok, resp. neobmedzovať ich počet. Podmienkou účasti je  
     byť v rebríčku a mať účasť aspoň na jednej VSPM. 
     Právo štartu majú tiež majstri okresov, resp. oblastí, kde sa uskutočnili MO mládeže v danej  
     kategórii, v zmysle platných predpisov a súťažného poriadku a jednotlivé okresy, resp. oblasti zašlú  
     kompletné výsledky predsedovi KM VsSTZ. Výsledky Majstrovstiev okresov, resp. oblastí mládeže,  
     je potrebné zaslať do týchto termínov:  

     Najmladšie žiactvo: 10.4.2022  
     Mladšie žiactvo: 20.3.2022 
     Staršie žiactvo: 27.3.2022 
     Dorast: 10.4.2022 
 
     Rebríčky pre MVS budú vydané v týchto termínoch: 
     Najmladšie žiactvo: 10.4.2022  
     Mladšie žiactvo: 20.3..2022 
     Staršie žiactvo: 10.4.2022 
     Dorast: 23.4.2022 
 
5. VSPM dorast, 27.3.2022 
     Žiadam záujemcov o usporiadanie 4.VSPM dorastu, 26.3.2022, aby prihlášku podali  
     najneskôr do štvrtka 10.3.2022 mailom na erikhajduk@gmail.com  
     Podmienkou je minimálne 6 stolov a hlavný rozhodca. 
 
Vo Vranove nad Topľou, 28.2.2022 
 
 

Erik Hajduk 
                                                                                                                ŠTK mládeže VsSTZ 
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