
                                                                 Zápis č.4/2021                        

zo zasadnutia  Výkonného výboru  SsTZ  dňa 25.8. 2021 

Čas začiatku zasadnutia: 8,30 hod.  Čas ukončenia zasadnutia: 9,30 hod. 

Prítomní členovia Vv SsTZ : A. Blaško, M. Varmus, , K.  Kőberling, J. Tužinská,  

Prizvaní na Vv SsTZ: D. Regendová,  

Ospravedlnený : M.Stanko  

Videokonferencia  vv SsTZ 

Program zasadnutia: 

1./  Vyhodnotenie súťaží družstiev 2021 

 2./  Schválenie rozpisu letných majstrovstiev SsTZ detí do 10 rokov pre rok  2021 

            3./  Schválenie Spravodaja SsTZ č.2/2021 

 4./  Rôzne 

Dokumenty na schválenie boli zaslané členom vv SsTZ 

 

K bodu 1: Vyhodnotenie súťaží družstiev 2021  
D.Regendová 
- súťaž družstiev sa odohrala vo všetkých kategóriách, nakoľko neboli náhradné termíny, 
niektoré stretnutia sa neodohrali, buď kvôli počasiu alebo klub nemal k dispozícií v danom 
termíne hráčov. Celkovo bolo kontumovaných 11 stretnutí.  V I.tr. staršie žiačky( 4), 
dorastenky (3), v II.tr. starší žiaci (1), dorastenky (1), a v III.tr. mužov (2)  
A.Blaško 
- treba sa zamyslieť nad štruktúrou súťaží, či by nebolo pre kluby lepšie hrať zmiešané 
družstvá 
J.Tužinská 
- súťaž družstiev bola dosť hektická, deti do 10 rokov hrali turnajovým spôsobom bolo to 
super, takto by sa mohla odohrať aj súťaž družstiev v mladšom žiactve 
 

Vv SsTZ  berie na vedomie: 
- informácie: D.Regendovej,A.Blaška, J.Tužinskej 
Vv SsTZ ukladá: Poslať klubom konečné poradie družstiev 2021  

Z: D.Regendová   T: ihneď  

 

K bodu 2: Schválenie rozpisu LM SsTZ detí do 10 rokov pre rok  2021 

K.Koberling 

V rozpise zmeniť spôsob hry 

- navrhujem  aby sa hrali dva sety, na štyri víťazné hry , za stavu 3:3 tajbrejk do 7 a prípadný 

tretí set tiež tajbrejk do 7 

hlasovanie:  Za 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Schválené 

 

Vv SsTZ ukladá: Zmeniť v rozpise spôsob hry a poslať klubom, dať na stránku eTenisu 

Z: D.Regendová   T: ihneď 

 

K bodu 3: Schválenie Spravodaja SsTZ č.2/2021 

hlasovanie:  Za 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Schválené 

 

Vv SsTZ ukladá: Spravodaj SsTZ č.2/2021 poslať klubom ,dať na stránku SsTZ 

Z: D.Regendová   T: ihneď 

 

 



K bodu 4: Rôzne 

A.Blaško 

- na MSR družstiev v kategórií mladšieho žiactva získali titul majstrov, žiaci TC Baseline 

Banská Bystrica a žiačky TK Žilina 

D.Regendová 

- dostali sme podnet na disciplinárne konanie z turnaja C dorastu, konaného v TC Baseline 

Banská Bystrica  

Vv SsTZ  berie na vedomie: 
- informácie: A.Blaška, D.Regendovej,   

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici  dňa 25.8..2021    Zapísala D.Regendová 


