
                                                       Zápis č.2/2015 
                       zo zasadnutia  VV  SsTZ konaného dňa 24.6. 2015 v Banskej Bystrici 
 
Prítomní:  Ľ.Baran, M.Kulich, A. Blaško, M. Varmus, J. Tužinská, D.Regendová 
Ospravedlnený: Beňadik  
 
Program: 
 1./ Vyhodnotenie  LMR   
 2./ Vyhodnotenie súťaží družstiev 
 3./ Vyhodnotenie jarného sústredenia talentovaných žiakov SsTZ 
 4./ Informácie z Vv STZ  
 5/ Rôzne 
 
K bodu 1  
 Informácia o LMR -  p. Regendová  

- LMR prebehli vo všetkých kategóriách (okrem žien) bez problémov 
Mladšie žiactvo  CH 34/13,  D 31/13 
Staršie žiactvo   CH 48/17,  D 40/15 
Dorast                CH 30/7  ,  D 35/14 
Muži                    23/7 
Seniori                 4 

- Vyúčtovanie LMR bolo od usporiadateľov doručené na SsTZ a po potvrdení 
zaslané na STZ.  

 
Vv SsTZ berie na vedomie: 
Informácie p. Regendovej 
Vv SsTZ ukladá: 
Dotácie za LMR poslať usporiadateľom  
Z: Regendová        T: do 3.7.2015 
 
 
K bodu 2   
 Informovala p.Regendová 
 

- posledné kolá v súťaži družstiev sa odohrajú 28.6.2015  
- do 1.7. sa odohrajú barážové stretnutia, v kat. mužov, dorastencov, dorasteniek  
- odohratá je  súťaž seniorov  
- v súťaž detí do 10 rokov posledné kolá sa hrajú 28.6.2015 po tomto termíne sa 

súťaž vyhodnotí a víťazi skupín budú hrať o majstra SsTZ 
- súťaž družstiev detí do 8 rokov ukončená, družstvá umiestnené na prvých  

dvoch miestach v skupine budú hrať o majstra SsTZ 
 

Vv SsTZ berie na vedomie: 
Informácie p. Regendovej 
Vv SsTZ schvaľuje: 

- konečné výsledky súťaže družstiev 2015    
- nomináciu družstiev na MSR 
- správu DK na udelenie poriadkových pokút TK v súťaži družstiev  

 
Vv SsTZ ukladá: 
- po odohratí barážových stretnutí konečné výsledky dať na webovú stránku a poslať na 
kluby 
 
Z: Regendová        T: do 15.7.2015 
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K bodu 3 

Informovala p.Tužinská 
Jarné sústredenie sa uskutočnilo v dňoch 14.-16.4 2015 v Lieskovskom LTC. 
Zúčastnilo sa 11 vybraných hráčov rok narodenia 2001 – 2004. 
Tréningový proces hráčov prebiehal na dvorcoch TK Sliač, nakoľko dvorce 
v Lieskovci boli v rekonštrukcii. Ostatná príprava prebehla podľa stanoveného 
programu. 

Vv SsTZ berie na vedomie: 
Informácie p. Tužinskej 
 
K bodu 4 
 Informoval p. Baran 

- vyzvať kluby, ktoré majú vedené web. stránky, aby  nahlásili túto skutočnosť na 
STZ  

- zvýšiť dôslednosť pri kontrole odohratia zápasov v súťaží družstiev všetkých 
vekových kategórií, navrhnúť spôsob zdokumentovania priebehu stretnutia 

 Informoval p. Blaško 
- zmeniť príp. zlepšiť model ligy v budúcom období, nakoľko kapitáni majú problém 

zabezpečiť obsadenie všetkých 5 dvojhier a potom polovica výsledkov uvedených 
v zápisoch je iba papierovo 

 
Vv SsTZ ukladá: 
Navrhnúť zmenu systému  hry ligových súťaží družstiev, (zmena ŠTP) 
Z: Blaško, Varmus       T: do 1.9.2015  
 
K bodu 5 

Informovala p.Regendová 
- v mesiaci apríl prebehli v réžii stredoregiónu školenia kapitánov družstiev a to 

súbežne v Žiline ( 17 účastníkov) a v Banskej Bystrici (24 účastníkov) 
 
Informoval p.Baran 
Úlohy: 
- zorganizovať 5 ročník turnaja tenistov amatérov zo stredoregiónu  12.9.2015  na 

dvorcoch Tenisia B.Bystrica (mestský park) 
- usporiadať finálový turnaj o majstra Ss regiónu družstiev detí do 10 rokov 

15.9.2015, osloviť o usporiadanie finálového turnaja družstiev detí do 10 rokov 
STC Academy Púchov 

- usporiadať finálový turnaj o majstra Ss regiónu družstiev detí do 8 rokov 
15.9.2015 , usporiadateľ - Lieskovský LTC 

 
 
Z: Vv SsTZ        T: do 31.7.2015  
 
 
 
 
 
Zapísala: D.Regendová      Za správnosť: Ľ.Baran 
 
 
 
V Banskej Bystrici  24.6.2015 
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