KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ

Z V Ä Z - TRNAVA
Leopoldov, 14. 5. 2018

Z Á P I S č. 4/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu

Prítomní : (podľa priloženej prezenčnej listiny).
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ
4. MK 2017/2018
5. MK 2018/2019 – príprava
6. Hospodárenie zväzu
7. Rôzne – návrh Stanov
8. Uznesenie
9. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie VV krajského stolnotenisového zväzu Trnava (ďalej len VV) otvoril a podľa
vyššie uvedeného schváleného programu viedol predseda zväzu.
2. Kontrola uznesení
Predchádzajúce uznesenia boli splnené, okrem uznesenia U-2/2018 o doplnení pravidiel
pre spoločný rebríček ako aj trvajúcemu uzneseniu č. 5/2018.
3. Informácie zo SSTZ
Ostatné – výjazdové zasadnutie VV SSTZ sa uskutočnilo v Žiari n/Hr. 18.-19.4.2018,
zápis z neho čís. 3/2018 je zverejnený na webovej stránke SSTZ. Vybrané zo zápisu:
VV SSTZ rozhodol o navýšení dotácie z registrácií na regióny o 100%.
a/ základná časť dotácie z registrácií sa rozdelí podľa skutočného stavu reg. hráčov, ako
v minulom roku
b/ navýšená časť sa rozdelí do dvoch častí: - 50% sa rozdelí podľa počtu registrovanej
mládeže do 23 rokov - 50% sa rozdelí rovnomerne medzi všetkých 8 krajov
Prerozdelenie sa uskutoční podľa stavu registrácie k 30.9.2018.
20.2 JUDr. Fink navrhol umožniť krajským zväzom použiť navýšené finančné prostriedky
na realizáciu regionálnych kempov /prerozdelené financie aktívnym zväzom/ aj tým
spôsobom, že tieto navýšené prostriedky môžu použiť na vyslanie hráčov a družstiev
regionálnych výberov na turnaj /napr. Malacky open, Prague open/, s tým, že títo hráči
alebo družstvá budú štartovať pod hlavičkou toho ktorého regionálneho výberu. VV tento
postup schválil.
Časopis Slovenský stolný tenis bude vychádzať štvrťročne.

Najbližšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční v Bratislave 24. mája 2018. 15. júna 2018
sa bude v Bratislave (hotel Nivy) konať Konferencia SSTZ. Do 31.5.2018 je potrebné
písomne nahlásiť delegátov kraja (4-och), ktorí boli zvolení krajskou konferenciou.
Po dvoch kvalifikačných stretnutiach o účasť v Extralige žien medzi TTC Majcichov a ŠK
Orion Belá nad Cirochou sa po výhrach majcichovčaniek 6:2 v Majcichove a 5:4 v Belej
n/C stane nováčikom ženskej extraligy pre sezónu 2018/2019 TTC Majcichov. Športovotechnická komisia SSTZ po neoprávnených štartoch ukrajinskej hráčky Belej n/C Tetyany
Butko jej zápasy skontumovala a celkové výsledky stretnutí upravila.
Uplynulý víkend bol doslova medailovou žatvou Viktórie Trnava na M-SRJ dorastu
v Čadci. Zlato získala Kukuľková vo dvojhre, striebro Peko i Peková vo dvojhre, Peko
s Oráčom (Vranov) vo štvorhre, Kukuľková s Labošovou (Valaliky), Peko s Kukuľkovou
v mixe a nakoniec bronz získala Peková s Divinskou (Ružomberok) vo štvohre.
Gratulujeme !
4. MK družstiev 2017-2018
Sekretár informoval o výsledku kvalifikácie o postup do I. SL medzi Sládkovičovom
a Isterom Bratislava. Po domácej prehre 4:10 prehralo Sládkovičovo aj v odvete
v Bratislave tentoraz 3:11 a zostáva v 2. lige.
Konečné tabuľky sú zverejnené na webovej stránke KSTZ
M-Regiónu jednotlivcov mládeže:
Spoločné majstrovstvá trnavského a bratislavského kraja jednotlivcov v kategórii ml.
žiactva a dorastu sa uskutočnili v Bratislave 29.4.2018 za účasti 85 pretekárov, z toho len
27 z trnavského kraja. Pred začiatkom boli odovzdané športové poháre víťazom
regionálnych BTM.
Celkové výsledky MRegJ:
Mladší žiaci (40 účastníkov z toho 10 z trnavského kraja)
1.
Kopec Viktor – Malacky
2.
Hronec Jakub – Záh. Bystrica
3.– 4. Kuruc Matúš – Karlova Ves
Kotesa Sebastián – Moravský Sv. Ján
Mladšie žiačky (21 - 5 tt-kraj)
1.
Darovcová Nina – Karlova Ves
2.
Puškárová Lucia – Devínska Nová Ves
3.– 4. Vanišová Vanda – Malacky
Straková Janka – Pezinok
Dorastenci (19 – 8 tt-kraj)
1.
Gregor Jakub – Karlova Ves
2.
Doubek Kristián – Karlova Ves
3.– 4. Púčik Timotej – Zavar
Jalovecký Martin – Pezinok
Dorastenky (5 – 2 tt-kraj)
1.
Gašparíková Lucia – Majcichov
2.
Drobová Veronika – Devínska Nová Ves
3.– 4. Kováčová Zuzana – Pezinok
Vargová Silvia – Pezinok

Spoločné majstrovstvá regiónu v kategórii najmladšieho a staršieho žiactva sa uskutočnili
V Moravskom sv. Jáne – Sekulách 13. mája 2018. Celkový počet účastníkov bol 99, z toho
33 z trnavského kraja. Pred začiatkom predseda bratislavského kraja p. Alexy odovzdal
športové poháre víťazom regionálnych BTM.
Celkové výsledky MRegJ:
Najmladší žiaci (36 účastníkov z toho 8 z trnavského kraja)
1.
Lesňák Dominik – Pezinok
2.
Kirchmayer Jakub – Pezinok
3.– 4. Adam Matej – Slovenský Grob
Godál Milan – Devínska Nová Ves
Najmladšie žiačky (17 - 6 tt-kraj)
1.
Straková Janka – Pezinok
2.
Biksadská Ema – Malacky
3.– 4. Krajčovičová Petronela – Majcichov
Čermáková Ivana – Moravský sv. Ján
Starší žiaci (38 – 17 tt-kraj)
1.
Doubek Krtistián – Karlova Ves
2.
Brenessel Daniel – Piešťany-Moravany
3.– 4. Nemček Patrik – Kúty
Bilka Pavol – Záh. Bystrica
Staršie žiačky (8 – 2 tt-kraj)
3.
Drobová Veronika – Devínska Nová Ves
4.
Némethová Noemi – Devínska Nová Ves
3.– 4. Vargová Silvia – Pezinok
Urbanovská Viktória – Jasl. Bohunice/Viktória Trnava
5. MK 2018/2019 – príprava
Sekretár poslal členom VV na pripomienkovanie návrh propozícií, predbežný zoznam
družstiev i prihlášku do MK 2018/2019. Rovnako boli poslané aj doplnené pravidlá pre
tvorbu krajských rebríčkov. Po diskusii boli schválené predložené dokumenty okrem
pravidiel pre tvorbu krajských rebríčkov.
5. Hospodárenie zväzu
Podľa výpisu z VÚB k 30.4.2018 bolo na účte celkom 3.114,43 €, v tom je aj čiastka
1.900 € vyčlenená mládeži a kaucia druholigových družstiev vo výške 550 €. V hotovosti
pokladne je k dnešnému dňu 148,57 €.
6. Rôzne
Sekretár – v Prešove sa 2.-3. mája uskutočnili M-SR základných škôl v stolnom tenise.
Obaja zástupcovia trnavského kraja Jasl. Bohunice (chlapci) a Moravský sv. Ján-Sekule
skončili na 5. mieste.
Sekretár ďalej informoval o predbežnom ŠK 2018/2019 a navrhol aj predbežný termín
konania krajskej konferencie na sobotu 8.9.2018 s tým, že v ten deň by sa pred
konferenciou uskutočnilo aj školenie rozhodcov

7. Uznesenie
U-16/2018 – ŠTK KSTZ schvaľuje propozície, predbežný zoznam družstiev a záväznú
prihlášku MK 2018/2019. Termín prihlášok je najneskôr do 15.7.2018, do tohto termínu je
možné aj previesť miesto v súťažnej triede MK. Sekretár zabezpečí ich zaslanie
oddielom.
Termín: 31.5.2018

Zodp.: sekretár

U-17/2018 – VV KSTZ ukladá sekretárovi písomne nahlásiť na sekretariát SSTZ
delegátov trnavského kraja na konferenciu SSTZ.
Termín: 31.5.2018

Zodp.: sekretár

U-18/2018 – VV KSTZ ukladá ŠTK spracovať krajský rebríček za ročník 2017/2018.
Termín: 15.6.2018

Zodp.: sekretár

U-19/2018 – VV KSTZ ďakuje hráčom a trénerom Viktórie Trnava za vynikajúce výsledky
na M–SR jednotlivcov dorastu v Čadci, kde získali polovicu zo všetkých medailí.

8. Záver
Sekretár poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu.
Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční pred začiatkom konferencie SSTZ 15. júna
2018 (piatok) o 12,00 v Bratislave.

Zapísal: Vít D o b i š, v. r.
sekretár zväzu

sekretár:
adresa:

Vít Dobiš
Závalie 6, 920 01 Hlohovec

Schválil: Stanislav S l á d k o v i č, v. r.
predseda VV KSTZ

mobil:
e-mail:

0907 663 809
vit.dobis7@gmail.com

