
                                                       Zápis č.3/2015 
                       zo zasadnutia  VV  SsTZ konaného dňa 10.9. 2015 v Žiline 
 
Prítomní:  Ľ.Baran, M.Kulich, A. Blaško, J. Tužinská, D.Regendová 
Ospravedlnený: M. Varmus,  
 
Program: 
 1./ Príprava turnaja o majstra SsTZ družstiev detí do 8 a do 10 rokov  
 2./ Príprava 5. ročníka turnaja amatérov 
 3./ Príprava TL 2016 
 4./ Návrh na zmenu systému hry ligových súťaží  
 5./ Rôzne 
 
 
 
 
K bodu 1  
  Informovala p.Regendová 

- turnaje sa budú konať dňa 15.9.2015, deti do 8 rokov organizuje Lieskovský 
tenisový klub – LTC a do 10 rokov STC Academy Púchov 

- všetky víťazné družstvá potvrdili účasť zaslaním súpisky, okrem TK TENNis FUN 
B.Bystrica –zmiešané, bolo nahradené družstvom Žiarsky TK Green park 
družstvo dievčat TK Stavbár CZPŠ Žilina , dostalo výnimku na dopísanie hráčky 
na súpisku 

- ceny a súpisky odovzdané členom Vv SsTZ, ktorí sú delegovaní na tieto turnaje  
 
Vv SsTZ berie na vedomie: 
Informácie p. Regendovej 
 
 
K bodu 2   
 Informovala p.Regendová 

- 5. ročník turnaja amatérov sa uskutoční dňa 12.9.2015 na dvorcoch TK Tenisia 
B.Bystrica , oficiálne prihlásených 15 účastníkov 

 
Vv SsTZ berie na vedomie: 
Informácie p. Regendovej 

      
 
K bodu 3 

Informovala p.Regendová  
- do 15. 10 2015 je termín na podanie žiadosti o usporiadanie turnajov na rok 2016 
- na konferencii SsTZ boli schválené princípy prideľovania turnajov do TL, podľa 

ktorých  bude Vv SsTZ postupovať  
Informoval p.Kulich 
- nakoľko nastali zmeny pri prideľovaní turnajov, na príprave  TL 2016 sa budú 

podielať členovia Vv SsTZ p. Baran, Kulich, Tužinská  
- termín stretnutia 20.10.2015 na sekretariáte SsTZ 
 

 
Vv SsTZ berie na vedomie: 
Informácie p. Regendovej, p. Kulicha 
   
 
 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.sk

http://www.pdffactory.sk


K bodu 4 
 Informoval p. Blaško 

- v písomnej forme predložil návrh od p. Varmusa 
- rozdelenie I.ligy na 2 skupiny, hrať súťaž máj - jún a barážové stretnutie 

v septembri 
p. Kulich 
- hrať I. ligu systémom ako sa hrá extraliga  

 
Vv SsTZ berie na vedomie: 
Informácie p. Blaška,  Kulicha, Varmusa 
 
Vv SsTZ ukladá: 
Na Vv STZ predniesť návrh A/ rozdelenie na 2 skupiny a návrh B/ hrať systémom ako 
extraliga 
Z: Baran       T: 25.9.2015 
  
 
K bodu 5 

Informovala p.Regendová 
- SsTZ v spolupráci s TK Fresh Clubom Zvolen organizuje v dňoch 25.9. – 

4.10.2015 školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa, ktorého súčasťou bude aj 
školenie rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa  
Do dnešného dňa sa prihlásilo 14 uchádzačov, termín je do 11.9.2015 

 
 Vv SsTZ berie na vedomie: 
Informácie p. Regendovej 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: D.Regendová      Za správnosť: Ľ.Baran 
 
 
 
V Banskej Bystrici  10.9.2015 
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