Z Á P I S N I CA
zo zasadnutia Komisie mládeže
Občianskeho združenia Bratislavský Stolnotenisový Zväz (BSTZ)
so sídlom Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača
IČO 42138264, reg. č. min. vnútra VVS/1/900/90-33202 reg. zo dňa 9.1.2009

Dátum: 11.09.2017, 16:30 hod.
Miesto: Zasadačka SSTZ, Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača
Prítomní: podľa prezenčnej listiny nasledovne:
Jaroslav Freund, Zuzana Juríková, Pavol Alexy, Juraj Erdélsky, Branislav Kalužný, Vojtech Horváth, Milan
Novák

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhov a odsúhlasenie návrhu rozpočtu KM BSTZ
3. Informácia z jednania BSTZ a TSTZ o regionálnych súťažiach BA/TT
4. Prerokovanie termínov konania turnajov družstiev
5. Schválenie projektu Regionálneho výberu na sezónu 2017/2018
6. Projekt pre masovú podporu rozvoja st. tenisu, deti a mládež BA kraj
7. Posúdenie a prejednanie návrhov p. Sokola
8. Rôzne
9. Záver

Navrhnuté body boli schválené a zaradené do programu zasadnutia.

K bodu 1
Zasadnutie otvoril predseda komisie a skonštatoval, že je prítomná väčšina členov a komisia je
uznášania schopná. Prezenčná listina je v prílohe č. 1 tejto zápisnice.

K bodu 2
Výkonný výbor BSTZ vyčlenil na podporu mládeže pre novú sezónu sumu 14.000 EUR. Použitie
finančnej čiastky dal VV BSTZ plne do kompetencie Komisie mládeže BSTZ. Návrh rozpočtu predložil
Pavol Alexy. Vzhľadom k tomu, že žiadny iný člen nepredložil vlastný návrh, rokovala komisia
o predloženom návrhu. Podstatná čiastka rozpočtovanej sumy bude pridelená na financovanie
sústredení krajského výberu. Jednotlivé položky tejto zložky sú podrobne spracované v rozpočte.
Vzhľadom k tomu, že v minulej sezóne kluby neprejavili záujem o podporu BZSK na účasť na M-SR
formou dresov, s touto položkou sa do budúcej sezóny v rozpočte neuvažuje. Takisto bola upravená
podmienka získania príspevku pre 3 najlepších reprezentantov. Komisia schválila vyplatenie priznaných
príspevkov za uplynulú sezónu, a to Samuelovi Kalužnému, ktorý splnil podmienku pre získanie
podpory 300,00 EUR, príspevok za účasť na M-SR družstiev klubom STK Devínska Nová Ves a STK ZŠ Na
bielenisku Pezinok v celkovej sume 400,00 EUR. Komisia schválila rozdelenie finančnej podpory klubom
v celkovej výške 3.000,00 EUR podľa schváleného kľúča.
Schválený rozpočet pre sezónu 2017/2018 je v prílohe č. 2.

K bodu 3
Komisia vzala na vedomie informáciu z jednania zástupcov BSTZ Pavla Alexyho a Jaroslava Freunda
a TSTZ Stanislava Sládkoviča a Víta Dobiša o organizácii regionálnych turnajov mládeže BA/TT
v nastávajúcej sezóne. Kluby združené v BSTZ zorganizujú turnaje, ako aj majstrovstvá regiónu v zmysle
odsúhlasených Propozícií bodovacích turnajov mládeže RSTZ Bratislava – Trnava pre súťažný ročník
2017/2018 (Príloha č. 3).

K bodu 4
Turnaje družstiev sa budú hrať v hracej sezóne opätovne turnajovým spôsobom. Komisia sa uzniesla,
že vo všetkých kategóriách sa bude hrať skupinovým systémom „každý s každým“. Komisia stanovila
termíny pre turnaje v jednotlivých kategóriách. Termíny turnajov sú uvedené v Kalendári BSTZ
domácich a medzinárodných podujatí pre súťažný ročník 2017/2018 (Príloha č. 4). K organizácii
Majstrovstiev kraja družstiev budú vyzvané kluby Bratislavského kraja.

K bodu 5
Gestor projektu Regionálneho výberu Branislav Kalužný predložil návrh Projektu regionálneho výberu
mládeže pre sezónu 2017/2018 (príloha č. 5). Výber hráčov(-ok) bude kombináciou letného
sústredenia pre vybraných (sledovaných) hráčov z predchádzajúceho ročníka a výberového kempu pre
nových hráčov. V nastávajúcej sezóne sa počíta s organizáciou 8 tréningových sústredení, pritom
posledné dve budú zároveň prípravou na M-SR. Podstatnou novinkou oproti projektu
v predchádzajúcej sezóne je možnosť obmeny výberu k 1.1.2018 a doplnenie tých hráčov a hráčok,
ktorí preukážu významné zlepšenie počas prvej polovice sezóny.
Na zorganizovanie tréningových sústredení budú vyzvané kluby BA-kraja, ktoré na to spĺňajú stanovené
podmienky. Takisto budú vyzvaní tréneri pracujúci s mládežou ako hodnotiteľov na výberový kemp
1.10.2017 v hale SSTZ v Bratislave. Organizáciou kempu je poverený Martin Grežo.

K bodu 6
Gestorka Projektu pre masovú podporu rozvoja stolného tenisu Zuzana Juríková predložila
odhadované potrebné finančné zabezpečenie Projektu vo výške 500 EUR – toto je zapracované do
rozpočtu mládeže pre sezónu 2017/2018. Predpokladá sa organizácia 3 cyklov tréningových sústredení
v kluboch pracujúcich s deťmi. Na post metodického trénera bude vybraný tréner, ktorý následne
naplánuje harmonogram tréningov.

K bodu 7
Komisia prejednala jednotlivé časti návrhu zlepšení, ktoré elektronicky predložil pán Ján Sokol. Bolo
skonštatované, že návrhy sú v súčasnosti pre BSTZ technicky nerealizovateľné.

K bodu 8
V tejto časti predložil Pavol Alexy možnosť, aby bol BSTZ garantom pre organizáciu Pezinskej školskej
ligy. K návrhu komisia nezaujala jednoznačné stanovisko, pán Alexy preto dodatočne spracuje návrh,
ktorý popíše podmienky a prínos projektu pre BSTZ.
O jednotlivých bodoch zasadnutia nebolo samostatne hlasované.
K bodu 9
Predseda KM BSTZ poďakoval prítomným za konštruktívny prístup v priateľskej atmosfére a zasadnutie
ukončil.
V Bratislave, 11.9.2017
Zapísal: Jaroslav Freund, predseda KM BSTZ
Overili: elektronicky všetci členovia komisie prítomní na zasadnutí

Prílohy:
1- Prezenčná listina
2- Rozpočet pre sezónu 2017/2018
3- Propozície bodovacích turnajov mládeže BA/TT
4- Kalendár BSTZ domácich a medzinárodných podujatí pre súťažný ročník 2017/2018
5- Projekt regionálneho výberu mládeže pre sezónu 2017/2018

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

BRATISLAVSKÝ A TRNAVSKÝ KRAJSKÝ

S TO LNO TENI S O V Ý ZV Ä Z
29. 8. 2017

Propozície
Bodovacích turnajov mládeže (BTM) RSTZ Bratislava - Trnava
pre súťažný ročník 2017-2018
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Usporiadateľ : VV KSTZ (Bratislava – Trnava) + poverené odd./kluby
2. Miesto a termíny konania:
I. BTM:

Mladšie žiactvo a dorast

-

17.09.2017 - Veľké Úľany

Najmladšie a staršie žiactvo

-

24.09.2017 – Bojničky

-

05.11.2017 – Sv. Jur

-

19.11.2017 – Pezinok

-

25.02.2018 – Veľké Úľany

Najmladšie a staršie žiactvo

-

08.04.2018 – Malacky

Najmladšie a staršie žiactvo

-

13.05.2018 – Moravský sv. Ján

Mladšie žiactvo a dorast

-

29.04.2018 – BSTZ, hala SSTZ

II. BTM: Mladšie žiactvo a dorast
Najmladšie a staršie žiactvo

III. BTM: Mladšie žiactvo a dorast

Mreg:

3. Prihlášky :

najneskôr deň pred začiatkom BTM do 18,00 hod. e-mailom na
nasledovné adresy:
pre turnaj v Mor. Sv. Jáne : info@skjanan.sk
pre turnaj vo Sv. Jure:

andreja.vidova@gmail.com

pre turnaj v Malackách:

jaro.freund@gmail.com

pre turnaj v Veľkých Úľanoch: sadrian@pobox.sk
pre turnaj v Pezinku:

pavol.alexy@stuba.sk

pre turnaj v Bojničkách:

jozef.turon@zf.com

Prihlášky musia obsahovať všetky náležitosti ako prihlášky na SPM. Vzor prihlášky je možné
stiahnuť zo stránky www.sstz.sk.
4. Žrebovanie :

pred začiatkom turnaja

5. Náklady :

pretekári/ky štartujú na vlastné náklady, resp. na náklady svojich
oddielov/klubov

6. Informácie :

Jaroslav Freund, tel.: 0907 561 516, e-mail: jaro.freund@gmail.com
Vít Dobiš, tel. 0907 663 809, e-mail: vit.dobis7@gmail.com

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

7. Predpis :

Hrá sa podľa SP, pravidiel stolného tenisu a týchto propozícií

8. Súťaže :

dvojhry v každej kategórii

9. Systém súťaží :

1. kolo – skupinový systém,
2. kolo – vylučovací systém
Jednotlivé zápasy sa hrajú na 3 vyhrané sety z 5-ich.

10. Loptičky :

3 *** plastové loptičky dodá usporiadateľ

11. Právo štartu :

najmladšie žiactvo
mladšie žiactvo
staršie žiactvo
dorast

- ročník 2007 a mladší
- ročník 2005 a mladší
- ročník 2003 a mladší
- ročník 2000 a mladší

Vekovo mladší môžu na BTM štartovať vo vyššej vekovej kategórii bez obmedzenia. V jednom
dni môže hráč/ka štartovať len v jednej kategórii. R-BTM sa môžu zúčastniť len hráči/ky
bratislavského a trnavského regiónu.
12. Vklady :

4 €/pretekár

13. Podmienka účasti:

platný registračný preukaz

14. Časový rozpis :

7,30 - 8,30 prezentácia
8,30 - 9,00 žrebovanie
9,00 - otvorenie a začiatok súťaží
Hráči, ktorí nebudú do 8,30 prezentovaní, alebo neupovedomia
organizátora o meškaní, budú zo súťaže vyradení a nebude možné ich
opätovne zaradiť.

15. Námietky :

podávajú sa v zmysle Súboru predpisov

16. Rozhodcovia :

rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca. Pri každom
stole musí byť rozhodcovský stolík s počítadlom

17. Ceny :

pretekári umiestnení na prvých troch miestach dostanú medailu,
diplom a víťaz aj športový pohár

18. Bodovanie :

Bodovanie turnaja sa vykoná v zmysle pravidiel pre hodnotenie
krajských, resp. regionálnych turnajov do SR rebríčkov pre sezónu
2017/2018. Pre zostavenie regionálneho rebríčka získavajú súťažiaci
BA/TT regiónu body vo svojej vekovej kategórii a tiež vo vekovej
kategórii o jednu vyššie, t.j. napr. do rebríčkov najmladšieho žiactva sa
započítajú výsledky dosiahnuté v turnajoch najmladšieho a mladšieho
žiactva atď. Za umiestnenie o kategóriu vyššie sa získaná bodová
hodnota násobí koeficientom 1,5. Do rebríčka sa hráčovi počíta hodnota,
ktorá sa získa tak, že súčet najlepších troch výsledkov (v prípade
dorastu najlepších dvoch výsledkov) sa podelí číslom 3 (v prípade
dorastu číslom 2).

Hráči, ktorí sa umiestnia v danej kategórii na konečnom prvom mieste po odohratí všetkých
turnajov získajú pohár BA/TT regiónu, ktorý bude odovzdaný pri otvorení Majstrovstiev
regiónu. V prípade rovnosti bodov viacerých hráčov na prvom mieste sa o víťazovi rozhodne
nasledovne (v poradí tak ako je uvedené):

- vyššia hodnota najlepšieho výsledku za sezónu
- vyššia hodnota súčtu dvoch najlepších výsledkov za sezónu
- vyššia hodnota súčtu troch najlepších výsledkov za sezónu
- vyššia hodnota súčtu štyroch najlepších výsledkov za sezónu atď.

19. Nahlasovanie výsledkov:

Usporiadateľ je povinný čím skôr, najneskôr do 24 hodín po turnaji poslať: prezenčné listiny,
kompletné výsledky (skupiny aj „pavúkov“) v elektronickej forme excel na e-mailovú adresu:
pavol.alexy@stuba.sk. Výsledky vo formáte excel musia mať nasledovnú štruktúru:
Umiestnenie

Priezvisko meno

Rok nar.

Klub

V prípade že HR použije na riadenie turnaja program:
Turnaj_RBTM_SR_V4_2016_17.xlsx
(súbor možno stiahnuť zo stránky www.stkpk.sk )

Stačí po ukončení turnaja poslať tento celý excel. súbor.
Hracie miestnosti regionálnych BTM a kontaktné osoby :

Miesto

Adresa hracej miestnosti

Kontaktná osoba

Telefón

Bojničky

ZŠ Bojničky

Jozef Turoň

0905 455 272

Moravský sv. Ján

ZŠ Sekule 119

Ondrej Kmoško

0905 710 400

Veľké Úľany

SŠ Veľké Úľany

Adrián Somogyi

0911 622 006

MSK Malacky

Sasinkova 73, Malacky

Peter Pradlička

0911 774 101

Sv. Jur

ZŠ Sv. Jur., Kollárova 2,

Andreja Vidová

0907 287 762

STK Pezinok

ZŠ Na bielenisku Pezinok

Pavol Alexy

0903 461 734

Pavol Alexy, v.r.

Jaroslav Freund, v.r.

predseda VV BSTZ Bratislava

predseda KM BSTZ Bratislava

Stanislav Sládkovič, v.r.
predseda VV KSTZ Trnava

Emil Stehlík, v. r.
predseda KM KSTZ Trnava

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Projekt regionálneho výberu Bratislavského regiónu 2017/18
Ciele projektu :






Zvýšiť výkonnostnú úroveň mládežníckeho stolného tenisu v BA regióne
Vytvoriť systém podpory klubov v starostlivosti o najtalentovanejších hráčov regiónu
Organizovať spoločné sústredenia ako súčasť systému
Zvyšovať spoluprácu klubov (napr. pri organizovaní sústredení)
Skvalitňovať práce s mládežou poskytovaním nových impulzov pre tréningový proces
klubovým trénerom (spätná väzba po realizácii sústredenia)

Zámer : vytvoriť skupinu 16 identifikovaných hráčov zapojených do projektu; vybraní hráči sa
zúčastnia pravidelných sústredení a na záver sústredenia dostanú kluboví tréneri odporúčania
(impulzy) pre ďalší tréning
Regionálny výber :
-

-

základný výber 16 hráčov a hráčok, ďalších 8 širší výber (ako náhradníci a potenciál do ďalších
ročníkov)
výber môže byť aktualizovaný k 1.1.2018 – možnosť zaradiť hráčov a hráčky, ktorí preukážu
významné zlepšenie počas prvej polovice sezóny (na návrh zodpovedného za projekt
a hlavného trénera, schvaľuje komisia mládeže BSTZ)
v prípade nedostatočného tréningového úsilia niektorého z hráčov/-ok je možné dočasne
alebo trvale nahradiť náhradníkom podľa poradia (rozhodnutie trénera + zodpovedného za
projekt)

1. Výber hráčov(-ok) pre sezónu 2017/18
Bude kombináciou letného sústredenia pre vybraných (sledovaných) hráčov z predchádzajúceho
ročníka a výberového kempu pre nových hráčov.
Letné sústredenie
V rámci letného programu projektu bolo zorganizované letné sústredenie ako súčasť prípravy na
novú sezónu. Sústredenie sa konalo v dňoch 29.-30.júla 2017. Pre účasť na tomto sústredení boli
použité nasledujúce kritériá :
-

členovia základného kádra výberu v sezóne 2016/17
hráči/-ky kvalifikovaní na M SR v roku 2017 v kategórii mladšieho a najmladšieho žiactva
hráči/-ky s rebríčkovým postavením v predbežných redukovaných rebríčkoch od 1.8. na
miestach umožňujúcich účasť na M SR (chlapci do 32.miesta, dievčatá do 24.miesta)

Sústredenie bolo zamerané na vykonanie fyzických testov vybraných hráčov a kondičný tréning.
Hráči, ktorí sa nemohli letného sústredenia zúčastniť a ďalší klubmi nominovaní hráči (ročník 2007

a mladší) absolvujú výberový kemp, ktorý sa bude konať 1.10.2017. Na základe predchádzajúcej
práce s hráčmi vybranými pre letné sústredenie a fyzických testov a na základe hodnotenia hráčov
z výberového kempu bude vytvorené nový regionálny výber pre sezónu 2017/18.
Výberový kemp
Cieľ : vyhodnotiť nových hráčov a hráčky ročníku 2007 a mladších pre vytvorenie Regionálneho
výberu pre sezónu 2017/18 (kombinácia testovania a hodnotenia práce predchádzajúcich vybraných
hráčov/-ky a výberového kempu)
Kritériá výberu :






Súčasná úroveň (výsledky na turnajoch, rebríčky)
Technika hry
Práca nôh
Testy fyzickej pripravenosti
Psychika + vôľové vlastnosti (motivácia, nasadenie, odolnosť, správanie v kritických
situáciách, disciplína)

Výberový kemp bude jednorazová celodenná akcia do ktorej nominujú najlepších adeptov jednotlivé
kluby. Odhad – max 50 detí.
Organizácia výberu
Hala SSTZ – 15 stolov, 3 sektory
Deti rozdelené do skupín, na každej tretine haly jedna skupina detí a aspoň 2 tréneri/hodnotitelia
Rozcvička
1,5 hod tréning (kombinácie, pohyb za stolom)
Pohybové testy – skok z miesta, hod medicinbalom, hĺbka predklonu, sed-ľah, člnkový beh,
vejárový beh
Druhá fáza zápasy 1,5 – 2 hod. (formou turnaja, koncoviek alebo žumpy, príp. kombinácia)
Hodnotenie kritérií :
Minimálne 6 hodnotiteľov pre dostatočné zhodnotenie (ideálne 2 na každú skupinu/sektor) +
získanie objektívneho obrazu






Súčasná úroveň (výsledky na turnajoch, rebríčky) -> dodajú kluby pri prihlasovaní
Technika hry -> pozorovaním pri kombináciách a zápasoch (známky 1-5)
Práca nôh -> pozorovaním pri kombináciách a zápasoch (známky 1-5)
Fyzická pripravenosť -> na základe testov
Psychika + vôľové vlastnosti -> pozorovaním pri zápasoch aj modelovej situácii

Termín : 1.október 2017

2. Výcvikové tábory Regionálneho výberu počas sezóny 2017/18
Výcvikové tábory
Pre vybraných 16 detí (v prípade neúčasti hráča/-ky zo základného kádra doplnené náhradníkmi
podľa poradia).

Termíny :
21.-22.10.2017
16.-17.12.2017
21.1.2017
3.-4.2.2017
3.-4.3.2017
14.-15.4.2017
19.-20.5.2017 (príprava na MSR Mz)
9.-10.6.2017 (príprava na MSR Nz)
Organizátori : kluby Bratislavského regiónu podľa prejaveného záujmu (podmienka min 8 stolov)
Zodpovedný za projekt : Branislav Kalužný
Trénerské zabezpečenie : hlavný tréner - Martin Grežo, ďalší dvaja tréner vybraní na každé
sústredenie spomedzi trénerov kraja pracujúcich s mládežou
Sparingpartneri : pre každé sústredenie 3 sparingovia (úroveň min 2.liga mužov) zabezpečení
organizátorským klubom
Zabezpečenie:
Hala 8 stolov
Lopty, zásobník
Švihadlo (donesú si deti)
Pitný režim, ovocie (zabezpečí organizátor na náklady zväzu)
Obed (zabezpečí organizátor na náklady rodičov)
Vopred pripravená štruktúra tréningu a role medzi trénermi.
Rozvrh dňa – 2 fázy po 2 1/4 hod

Medzi fázami – uvoľňovacie cvičenia , obedňajšia prestávka, vyplniť čas prestávky poobede (napr.
oboznámenie s pravidlami, história pingpongu, hry na rozvoj – reflex, bystrosť, obratnosť alebo
pozvať na diskusiu niektorého reprezentanta...)
Po skončení sústredenia – záverečné vyhodnotenie + prejsť s klubovými trénermi tipy a odporúčania
(pripraví hlavný tréner)

Zameranie sústredení počas sezóny 2017/18
Letné sústredenie – kondičné + testy pre nový výber
Výcvikové tábory október – apríl
-

-

Nácvik herných kombinácií – pohyb nôh, úderová istota v pohybe, zlepšovanie kvality úderov
hraných v pohybe (pravidelné aj nepravidelné kombinácie)
Podanie a príjem podania
Mladší žiaci
o práca nôh (tela) pri kontratopspinových výmenách
o prechod do súperovho topspinu (pri stole)
Najmladší žiaci
o zdokonaľovanie prvého útočného úderu

Výcvikové tábory máj-jún
-

príprava na M SR mladších a najmladších žiakov
o aktualizácia účastníkov podľa nominácie na M SR (zúčastnia sa všetci kvalifikovaní na
MSR doplnení hráčmi/-kami regionálneho výberu podľa poradia)
o Záverečné „ladenie“ formy pred M SR
 Nácvik podanie a príjem
 Prvý útok
 Zameranie na techniku úderov (menej na záťaž)
 Tréningové zápasy rôznou formou
 Zaradiť aj nácvik štvorhry

Vyhodnotenie projektu
-

Na konci sezóny získať spätnú väzbu od klubových trénerov, rodičov, detí + návrhy na
prípadné zmeny a zlepšenia
Zvážiť prípadné potreby úpravy štruktúry, počtov detí, vekových kategórii, atď.
Spoločná diskusia v komisii mládeže koncom sezóny (máj-jún) o podobe projektu pre ďalšiu
sezónu (aby bolo možné odštartovať prípadne už výberom alebo prvým sústredením koncom
leta)

