
                                                       Zápis č.2/2013 
                       zo zasadnutia  VV  SsTZ konaného dňa 27.6. 2013 vo Zvolene 
 
Prítomní:  Ľ.Baran, J.Valentýni, M.Kulich, R.Sloboda, D.Regendová 
Ospravedlnení: M.Gallo, P.Beňadik 
 
Program: 
 1./ Vyhodnotenie súťaží družstiev   
 2./ Vyhodnotenie  LMR 
 3./ Rôzne 
 
K bodu 1  
 Informovala p. Regendová 

- posledné kolá v súťaži družstiev sa odohrajú 30.6.2013  
- do konca júna sa odohrajú barážové stretnutia,starších žiakov a žiačok 

a mladších žiačok  a 5.a 6.7.213 v kat. mužov 
- odohratá aj súťaž seniorov 
- v súťaž detí do 10 rokov posledné kolá sa hrajú 29.6.2013 po tomto termíne sa 

súťaž vyhodnotí a víťazi skupín budú hrať o majstra SsTZ  
VV schválil: 
- konečné výsledky súťaže družstiev 2013    
- nomináciu družstiev na MSR 
- správu DK na udelenie poriadkových pokút TK v súťaži družstiev  
- dať na internet, poslať na kluby 

 
T: do 10.7.2013     Z: Valentýni, Regendová 
 

 
K bodu 2   
 Informovala p.Regendová 

- LMR prebehli vo všetkých kategóriách (okrem žien) bez problémov 
- vyúčtovanie LMR  od usporiadateľov poslať na STZ 

 
 T: do 25.7.2013     Z: Baran, Regendová 
 
  
K bodu 3 

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

súbežne v Žiline ( 20 účastníkov) a v Banskej Bystrici (25 účastníkov) 
- v dňoch 30.9 – 9.10. 2013 SsTZ v spolupráci s TK FRESH CLUB Zvolen 

organizuje Školenie trénerov 1.kvalifikačného stupňa.(podrobné info na stránke 
www.stz.sk ) 

 
Informoval p.Baran 
- zorganizovať 3.ročník turnaja tenistov amatérov zo stredoregiónu 7.9.2013 

na dvorcoch TC Dixon Tenisia B.B. (mestský park) 
- zorganizovať finálový turnaj o majstra Ss regiónu družstiev detí do 10 rokov 

7.9.2013 na dvorcoch TC Dixon Tenisia B.B. 
- pripomienky a podnety k úpravám ŠTP od TK evidovať a najneskôr do 30.9.2013 

v písomnej forme doručiť na STZ 
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Informoval p.Kulich 
- v rozpise LMR 2014 upraviť nomináciu na MSR a to nasledovným kľúčom: 
1. Automatický postup majú 4 semifinalisti + 2 hráči zo štvrtfinále podľa pred. rebr. 
kategorie 

            2. V prípade, že dôjde k priamej nominácii na MSR niektorých účastníkov LMR bude 
            sa postupovať tak, že 4 hráči budú nominovaní na základe umiestnenia na LMR a 2 
            podľa predbežného rebríčka dannej vekovej kategórie. 

 
 

 
 
Zapísala: D.Regendová      Za správnosť: Ľ.Baran 
 
 
 
V Banskej Bystrici  27.6.2013 
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