Zápis č.2/2019
zo zasadnutia Vv SsTZ konaného dňa 25.6. 2019 v Banskej Bystrici

Čas začiatku zasadnutia:10,00 hod
Čas ukončenia zasadnutia: 13,30 hod.
Prítomní členovia Vv SsTZ : A. Blaško, J.Tužinská, K. Kőberling, M. Stanko
Ospravedlnení členovia Vv SsTZ: M. Varmus
Počet prítomných členov Vv SsTZ : 4 z 5
Celkom 4 hlasy rozhodujúce, zasadnutie je uznášaniaschopné
Prizvaní na Vv SsTZ: A.Jakal, D. Regendová,
/ V zmysle prezenčnej listiny/
Program:
1./ Kontrola zápisu z Vv marec / 2019 /
2./ Vyhodnotenie LMR jednotlivcov 2019
3./ Vyhodnotenie súťaží družstiev SsTZ 2019
4./ Vzhodnotenie jarného sústredenia
5./ Rozpis LMR jednotlivcov SsTZ 2019 v kat.detí do 10 rokov
6./ Informácie z Vv STZ
7./ Rôzne
Podklady k bodu 3./ a 5./ zaslané Vv elektronicky
K bodu 1: Kontrola zápisu z Vv marec /2019/
Úlohy splnené: z.č.1/bod 2/2019, z.č.1/bod3/2019, z.č.1/bod4/2019
Vv SsTZ berie na vedomie:
- informácie o splnení úloh

K bodu 2: Vyhodnotenie LMR jednotlivcov 2019
D. Regendová
Majstrovstvá jednotlivcov prebehli vo všetkých vekových kategóriách v plánovaných
termínoch okrem žien, ktorých bolo prihlásených 21 a nakoniec sa 15 odhlásilo. Pripomienky
neboli žiadne, organizačne zabezpečené na dobrej úrovni.
Počet účastníkov v jednotlivých kategóriách ( 2-hra/ 4.hra ):
mladší žiaci 24/9, mladšie žiačky 34/14, starší žiaci 23/10, staršie žiačky 40/13,
dorastenci 44/16, dorastenky 29/10, muži 40/17
Pre budúce LMR treba zvážiť či majstrovstvá seniorov organizovať, nakoľko sa hrala len
kategória
65+ s 3 účastníkmi
Usporiadateľom LMR boli zaslané zmluvy o vzájomnej spolupráci spolu s tlačivom na
vyúčtovanie finančných prostriedkov. Dotácie pre usporiadateľov boli rozdelené podľa počtu
účastníkov. Po doručení zmlúv spolu s vyúčtovaním od usporiadateľov na sekretariát SsTZ
bude dotácia uhradená
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p.D.Regendovej
Vv SsTZ ukladá:
Po doručení zmlúv spolu s vyúčtovaním uhradiť usporiadateľom dotáciu LMR
Z: D.Regendová
T: priebežne

K bodu 3: Vyhodnotenie súťaží družstiev SsTZ 2019
D. Regendová
Pre nepriaznivé počasie sú ešte v súťaži družstiev dohrávky 30.6. a tým sa súťaž družstiev
ukončí. Ak do tohto termínu sa stretnutia neodohrajú, v takomto prípade sa stretnutie
kontumuje obom súperom.
Barážové stretnutia pri mládežníckych kategóriách o postup do I.triedy sa nehrajú, postupujú
víťazi z II.tried, a pri mužoch postupujú víťazi z III.tried do II.triedy, tak ako je to uvedené
v Rozpise pre súťaž družstiev.
Nominované družstvá na MSR 2019:
Dorastenci –TK Nová Dubnica a Lieskovský LTC
Dorastenky- TK Žilina a Lieskovský LTC
Starší žiaci – TC Baseline B.Bystrica a TK Banská Bystrica
Staršie žiačky – TK Žilina a TK TENNis FUN Banská Bystrica
Mladší žiaci – TK Sparta Považská Bystrica a TK Baník Prievidza
Mladšie žiačky – TC Baseline Banská Bystrica a TK Žilina
Seniori 35+ - LTK Liptovský Mikuláš a VIVA ŠPORT Hodruša –Hámre
Seniori 45+ - TK Ružomberok a TK Elán Veľký Krtíš
Seniori 55+ - TK Elán Veľký Krtíš
Na základe porušenia pravidiel uverejnených v rozpise pre súťaž družstiev 2019
disciplinárna komisia udelila poriadkové pokuty. Materiál bol písomne predložený Vv. Pokuty
boli udelené 30 klubom, najčastejšie za voľné miesto v zostave (57x), nenastúpenie družstva
na stretnutie (4x), za kapitána (15x), neskoré zaslanie zápisu (3x), nesprávne vypísaný
zápis (1x), odstúpenie družstva zo súťaže (1x), chýba fotka (2x)
A.Blaško
-treba upozorniť kluby, že v sezóne 2020 sa v súťažiach družstiev budú klubom udeľovať
pokuty v sume 100€ za uvádzanie nepravdivých údajov v podkladoch o stretnutí a to za:
-fotografia bude rozmazaná
- na fotografii sa nebudú dať jasne rozoznať tváre kapitánov družstiev
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p.D.Regendovej, A.Blaška,
Vv SsTZ schvaľuje: Obojstrannú kontumáciu ak sa stretnutia neodohrajú do 30.6.2019,
Družstvá na MSR,
Udelené poriadkové pokuty
Výsledok hlasovania:
Za 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vv SsTZ ukladá:
Konečné výsledky družstiev a poriadkové pokuty poslať klubom a dať na stránku
Z: D.Regendová
T: do 5.7.2019

K bodu 4: Vyhodnotenie jarného sústredenia mládeže SsTZ
D.Regendová
Jarného sústredenia sa zúčastnilo 15 hráčov a hráčok, z toho 10 hráčov ktorý boli určený
komisiou mládeže SsTZ a 5 hráčov si doplnil organizátor Odema Púchov. Sústredenie sa
konalo v dňoch 16. – 18. júna 2019 v priestoroch ŠK Odema Púchov pod vedením
kvalifikovaných trénerov. Sústredenie bolo zamerané na doladenie športovej formy / kvalitný

tenisový tréning s rovnocennými hráčmi a hráčkami, zápasová prax vo dvojhre a štvorhre,
zlepšenie rýchlosti a obratnosti na dvorci/.
Vyúčtovanie sústredenia s programom sústredenia predložené na Vv .
J.Tužinská
-treba aby Odema poslala aj fotodokumentáciu zo sústredenia a vyúčtovanie jednotlivých
položiek t.j. ubytovanie,strava,welnes...
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p.D.Regendovej, J.Tužinskej
Vv SsTZ ukladá:
Doplniť fotodokumentáciu a vyúčtovanie zo sústredenia
Z: D.Regendová
T: do 5.7.2019

K bodu 5: Rozpis LMR jednotlivcov SsTZ 2019 v kat.detí do 10 rokov
D. Regendová
Rozpis zaslaný Vv SsTZ elektronicky
M.Stanko
Ak by sa dalo upraviť v eTenise nasadzovanie 4 hráčov do pavúka
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p.D.Regendovej, M.Stanka
Vv SsTZ schvaľuje:
Rozpis LMR jednotlivcov v kat detí do 10 rokov
Výsledok hlasovania:
Za 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vv SsTZ ukladá: Rozpis zaslať jednotlivým klubom a zverejniť na stránke SsTZ
Z: D.Regendová
T:do15.7.2019

K bodu 6: Informácie z Vv STZ
A.Blaško
-informoval o NTC Košice
- pripravuje sa nový formát pre súťaž družstiev Extraligy, 1. a 2. Ligy
- pripravuje sa návrh na sankcionovanie klubov za nevhodné správanie družstiev v areáli
počas súťaží
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie, A.Blaška

K bodu 7: Rôzne
D.Regendová
- podľa plánu by sme mali organizovať v mesiacoch september-október školenie trénerov
1.kvalifikačného stupňa. Všeobecnú časť robí fakulta UMB BB.
J.Tužinská
- školenie trénerov spojiť aj so školením rozhodcov 1.kv.stupňa, poprípade aj so školením
zdravotníka, ktorý je potrebný na všetkých turnajoch čiže zdravotníka s platným
vysvedčením o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci
A.Blaško
-zistiť termíny školení na UMB BB a podľa toho určiť termín školenia trénerov

-všetkým klubom poslať meil od STZ, ohľadne zdravotníka – na oficiálnych turnajoch STZ

Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie, D.Regendovej,J.Tužinskej,A.Blaška
Vv SsTZ ukladá: Zistiť termíny školení na UMB BB
Z: D.Regendová

V Banskej Bystrici 3.7.2019

T:do15.7.2019

