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Úradná správa č.4 – mládež 2022/2023 
 
1. Právo štartu na MVS jednotlivci 
     Všetky kategórie 32 chlapcov a 24 dievčat podľa krajských rebríčkov mládeže 
 
2. Nominačné krajské rebríčky mládeže 
     Sú uverejňované priebežné krajské rebríčky po každom turnaji. 
     Nominačné rebríčky pre jednotlivé MVS mládeže budú zverejnené nasledovne: 
     Dorast – 16.4.2023 po 4.VSPM vo Valalikoch 
     Staršie žiactvo – 1.4.2023 po 4.VSPM v Spišskom Štvrtku 
     Mladšie žiactvo – 27.3.2023 po 4. VSPM v Poproči 
     Najmladšie žiactvo – 16.4.2023 po 4.SPM v Ružomberku a Vrútkach     
 
3. Nahlásenie výsledkov Majstrovstiev okresu a oblastí mládeže 
     Žiadame jednotlivých predsedov KM okresných a oblastných stolnotenisových zväzov, aby  
     zaslali v zmysle schváleného Rozpisu súťaží mládeže 2022/2023 výsledky Majstrovstiev  
     okresu alebo oblasti mládeže, ak ich usporiadali, do nasledovného termínu: 
     Dorast – 16.4.2023 
     Staršie žiactvo – 1.4.2023 
     Mladšie žiactvo – 27.3.2023 
     Najmladšie žiactvo – 16.4.2023 
 
Po tomto termíne už nebudú výsledky akceptované. Usporiadateľ je povinný zaslať 
propozície takého turnaja na zverejnenie na stránke VsSTZ, v príslušnom priečinku pre 
konkrétny OSTZ, predsedovi KM VsSTZ na mail erikhajduk@gmail.com  . Následne je 
povinný zaslať kompletnú výsledkovú listinu v akomkoľvek formáte súboru, najlepšie Word, 
Excel alebo PDF, ktoré budú zverejnené na stránke VsSTZ. 
Výsledková listina musí obsahovať: Meno, priezvisko, rok narodenia, klubovú príslušnosť. 
Hráč alebo hráčka musí mať v čase konania turnaja platnú registráciu v databáze SSTZ. Právo 
štartu na MVS má len víťaz alebo víťazka, pri počte štartujúcich v jednej disciplíne minimálne 
8. Ak je víťaz alebo víťazka zároveň aj v krajskom rebríčku mládeže príslušnej kategórie, 
porazený finalista nemá právo štartu na MVS. 
 
V prílohe tejto správy bude zverejnené aj zoznam doposiaľ nahlásených MO mládeže. 
     
Vo Vranove nad Topľou, 6.3.2023 
 

Erik Hajduk 
                                                                                                                ŠTK mládeže VsSTZ 
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