Zápis č. 5/2015
zo mimoriadneho zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 18.7.2015
v čase ME mládeže v Bratislave na ZŠ O. Nepelu
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing.Čelko, prof. Alexy, Dr. Brúderová, Ing.Reho,
Ospravedlnení: pp. Ing. Hamran, Dr. Vaniak, Grman
Prizvaný p. Ing. Šereda,
Program: Schválenie zmien v rozpise súťaže Slovenského pohára mládeže
Návrh zmien predložil v písomnej podobe tajomník ŠTK p. Ing. Šereda. Po krátkej diskusii
mimoriadne zvolaný VV SSTZ predložené úpravy (sú vyznačené žltou farbou) jednomyseľne schválil
a boli následne aplikované do rozpisu súťaží Slovenského pohára mládeže 2015 (v bodoch č. 3
„Hracie podmienky“ a č. 7 „Prihlášky“).
Nové znenie upravených bodov Rozpisu súťaže
Slovenského pohára mládeže je nasledovné:
3. Hracie podmienky:
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť minimálne 10 stolov pre zorganizovanie SPM kategórie
DOR, SŽ, 8 stolov pre kategóriu MŽ , 7 stolov pre kategóriu NMŽ a do 21 rokov, 6 stolov pre
kategórie DOR-ky, SŽ-ky, 5 stolov pre kategóriu MŽ-ky a 4 stoly pre kategóriu NMŽ-ky. Loptičky
pre SPM si určí usporiadateľ. Podmienkou je, že loptičky musia byť najvyššej kvality *** a musia
byť schválené ITTF (plastové). Usporiadateľ turnaja je povinný zabezpečiť pre žrebovanie potrebné
rebríčky. Pri všetkých stoloch musia byť počítadlá. Teplota v hracej miestnosti musí byť min. 18˚
C. Zatemnenie musí byť bezchybné a osvetlenie podľa predpisov. Stoly: môžu byť max. troch
značiek napr. Donic, Butterfly, s tým že môže byť viacej typov stolov jednej značky. Na jednom
turnaji môžu byť použité stoly dvoch farieb. Hrací priestor: minimálne 10 x 5 m na jeden hrací
priestor. V prípade, ak sa turnaj SPM organizuje spoločne pre chlapcov a dievčatá v tom istom
termíne na tom istom mieste, minimálny počet stolov pre kategóriu DOR, Sž a Mž je 13, pre
kategóriu Nž je 11.
7. Prihlášky:
Prihlášky na turnaje SPM sa zasielajú na e-mailovú adresu organizačného pracovníka
usporiadateľa uvedeného v spravodaji ŠTK SSTZ, alebo v propozíciách turnaja, a to najneskôr do
20,00 hod. dva dni pred dňom usporiadania turnaja (ak sa turnaj koná v sobotu, uzávierka
prihlášok je vo štvrtok). Usporiadateľ je povinný v tento deň zverejniť na vopred oznámenej
internetovej stránke do 17,00 priebežný zoznam prihlásených. Definitívny zoznam prihlásených
zverejní spolu s približným časom začiatku zápasov v skupinách nasadených hráčov najneskôr do
21.00. Pre SPM21 sa začiatok skupín nasadených nezverejňuje, nakoľko sa hrá iným systémom.
Výnimky nie sú povolené. Prihláška musí obsahovať nasledovné údaje: meno, priezvisko, rok
narodenia, klubovú príslušnosť hráča, registračné číslo hráča a telefonický kontakt na vedúceho
výpravy, ktorého bude možné v prípade potreby priamo kontaktovať. Bez týchto náležitostí je
prihláška neplatná. Formulár prihlášky je v prílohe 2 a je zverejnený na internetovej stránke
www.sstz.sk vo formáte Excel.
Bratislava, 24.07.2015

Zapísal: PhDr. Zdenko Kríž
Overil: Ing. Róbert Čelko
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