
Príprava MSR 2020 
 
 
1.  Majstrovstvá SR družstiev – starší žiaci 1.5.2020 
 Usporiadateľ:  
 Delegát SSTZ :  
 Hl. rozhodca:   + 6 rozhodcov 
 
2.  Majstrovstvá SR družstiev – staršie žiačky 1.5.2020 
 Usporiadateľ:  
 Delegát SSTZ:  

Hl. rozhodca:    + 6 rozhodcov 
 

3. Majstrovstvá SR jednotlivcov – najmladšie žiactvo  2.-3.5.2020 
 Usporiadateľ :  
 Delegát SSTZ : 
 Hl. rozhodca:    + 12 rozhodcov 
 
4.  Majstrovstvá SR družstiev – mladší  žiaci 8.5.2020 
 Usporiadateľ: ? 
 Delegát SSTZ:  

Hl. rozhodca:    + 6 rozhodcov 
 
5.  Majstrovstvá SR družstiev – mladšie  žiačky 8.5.2020 
 Usporiadateľ:  
 Delegát SSTZ:  

Hl. rozhodca:    + 6 rozhodcov 
 

6. Majstrovstvá SR jednotlivcov – dorast  9.-10.5.2020 
 Usporiadateľ:  
 Delegát SSTZ :  
 Hl. rozhodca:   + 12 rozhodcov 
 
7. Majstrovstvá SR jednotlivcov – mladšie žiactvo  16.-17.5. 2020 
 Usporiadateľ :   
 Delegát SSTZ :  
 Hl. rozhodca:    + 12 rozhodcov 
 
8. Majstrovstvá SR jednotlivcov – staršie žiactvo  23.-24.5.2020 
 Usporiadateľ :   
 Delegát SSTZ : 
 Hl. rozhodca:    + 12 rozhodcov 
  
9. Majstrovstvá SR družstiev – dorastenci  6.6.2020 
 Usporiadateľ: víťaz základnej časti 
 Delegát SSTZ :   
 Hl. rozhodca:    + 6 rozhodcov 
 
10. Majstrovstvá SR družstiev – dorastenky  6.6.2020 
 Usporiadateľ: víťaz základnej časti 
 Delegát SSTZ :   
 Hl. rozhodca:   + 6 rozhodcov 
 
 



 
Dotácia SSTZ na M SR mládeže jednotlivcov a družstiev 2020. 

 
 
M SR družstiev  – 830,-EUR 
M SR jednotlivcov – 2150,-EUR 
SSTZ dodá všetkým usporiadateľom medaily, poháre, diplomy a loptičky (pre M SR jednotlivcov 
72ks a  pre M SR družstiev 36ks loptičiek). 
 
 
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť pre M SR družstiev (osem družstiev na jednom turnaji):  
 

- minimálne 4 stoly s rozmermi aspoň 10 x 5 m. Odporúčajú sa samostatne oddelené kurty. 
- hlavného rozhodcu 
- 6 rozhodcov pri stole 
- stravovanie hráčov, rozhodcov, vedúcich výprav a delegáta pre cca 50 osôb (obed a večera 

resp. balíček), jedno družstvo má právo na stravovanie max. pre 5 osôb (4 hráči + 1 vedúci 
družstva) 
 

 
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť pre M SR jednotlivcov (32 chlapcov, 24 dievčat a 8 
vedúcich krajov) 
 

- 8 stolov  s rozmermi aspoň 10 x 5 m. Odporúčajú sa samostatne oddelené kurty (nie je 
nutnou podmienkou). 

- hlavného rozhodcu a zástupcu hlavného rozhodcu 
- 12 rozhodcov pri stole na sobotu, 6 rozhodcov na nedeľu 
- ubytovanie pre postupujúcich hráčov, vedúcich krajov a delegáta  na  nedeľu vo výške 

20,EUR/noc 
- stravovanie hráčov, rozhodcov, vedúcich výprav a delegáta: 

o sobota  (obed a večera resp. balíček cca 80 osôb) 
o nedeľa  (raňajky a obed pre postupujúcich hráčov, vedúcich krajov a delegáta  

a rozhodcov cca 40 osôb) 
      -  internetovú aktualizáciu informácií nasledovne: 

streda - zoznam účastníkov 
piatok - po vyžrebovaní dvojhier 
sobota - po skončení základných skupín + vyžrebovanie štvorhier 

  po skončení všetkých štvrťfinále 
nedeľa - po semifinálových zápasoch 

  po finálových zápasoch 
 
 
 
 
Ing. Róbert Čelko v.r. 
predseda ŠTK       Spr. Šereda T.28.11.2019 
 
 

ohľadom účtovania a financií treba volať pána Suchého t.č.02/44 872 973 
ohľadom organizačných vecí volať pána Šeredu, t.č. 0905 858 847 
 
 

 


