Smernica SSTZ č.2/2020 na rozdeľovanie poťahov pre reprezentantov
Slovenskej republiky

1.
Nárok na stolnotenisové poťahy majú reprezentanti Slovenskej republiky v stolnom
tenise vo vybraných kategóriách, ktorí sú schválení VV SSTZ vždy na príslušný kalendárny
rok.
2.
Pre kategórie dospelých (muži, ženy, muži a ženy do 21 rokov) budú rozdelené
nasledovne:
-

Top tím (schválený MŠVVaŠ SR): 24 (dvadsaťštyri) kusov/rok
Ostatní dospelí reprezentanti: 12 (dvanásť) kusov/rok
Reprezentanti do 21 rokov: 6 (šesť) kusov/rok

2.1.
V prípade disciplinárneho priestupku hráča má tréner právo rozhodnúť
o krátení počtu.
3.
Pre mládežnícke kategórie (juniori, juniorky, kadeti, kadetky) budú rozdelené poťahy
nasledovne:
-

Juniorský olympijský tím (schválený SOŠV): 12 (dvanásť) kusov
Majstrovstvá Európy juniorov a kadetov, plus na prípravu pred MEJ: 4 (štyri) kusy
Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov: 2 (dva) kusy
Európsky TOP 10: 2 (dva) kusy

3.1.
Poťahy pre hráčov budú priebežne uvoľňované počas sezóny, spravidla však
pred medzinárodným podujatím na základe rozhodnutia(odporúčania) reprezentačného
trénera. V prípade disciplinárneho priestupku hráča má tréner právo rozhodnúť o krátení
počtu.
4.
V prípade, že sú hráči/hráčky zaradení do viac reprezentačných kádrov, majú nárok na
ten počet kusov poťahov prislúchajúci vyššej vekovej kategórii.
Príklad: Ak je juniorský reprezentant zároveň aj reprezentantom do 21 rokov, tak má nárok
maximálne na 6 kusov poťahov. Ak je hráč reprezentant do 21 rokov zároveň aj
reprezentantom mužov/žien, tak má nárok maximálne na 12 kusov poťahov. Ak je dospelí
reprezentant zároveň aj členom Top tímu, má nárok na maximálne 24 kusov poťahov.
A podobne.
Poznámka: Každý reprezentant je povinný nahlásiť druh poťahov, ktoré používa, svojmu
reprezentačnému trénerovi (značku, presný názov, farbu, hrúbku) na jeho výzvu a dostane od
SSTZ poťahy presne také isté. Každý reprezentačný tréner je povinný nahlásiť zoznam
poťahov na sekretariát SSTZ (športovému koordinátorovi, generálnemu sekretárovi či
predsedom KŠR, KM), do 14 dní od schválenia reprezentačných kádrov VV SSTZ.
5.
V prípade, že reprezentant neúmyselne poškodí, alebo zničí poťah tak, že by nebol
pripustený na reprezentačné stretnutie (alebo zápas), má reprezentačný tréner právo hráčovi
poťah zabezpečiť.
6.
Poťahy sú výlučne na vlastnú potrebu reprezentanta a je prísny zákaz s nimi
obchodovať.
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6.1. Poťahy sú určené pre vlastnú potrebu konkrétneho hráča v prípade porušenia tohto
pravidla to bude považované za vážne porušenie disciplíny, ktoré bude potrestané odobratím
podmienok pre zaradenie do reprezentácie. Nové poťahy budú poskytnuté po odovzdaní
predchádzajúcich poťahov.

Schválené VV SSTZ dňa 2.6.2020

Mgr. Ivica Hatalová, v.r.
generálny sekretár SSTZ
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