Zápisnica zo zasadnutia trénersko-metodickej
komisie č.4 konaného dňa 16.5.2012 v Novákoch

Prítomní: P.Sirotný, P.Nižný, D.Holas, R.Kaid, K.Bačo, M.Cipov, O.Gajdáč
Hostia: P.Mihalkovič, J.Karabáš
Program: 1. Správa trénera juniorov o stave prípravy družstva na kvalifikáciu na MEJ
2. Systém súťaží, vekové kategórie
3. Kalendár súťaží
4. Pripomienkovanie a) Prestupový poriadok
b) Licencie rozhodcov
c) Licencie trénerov
d) Registračný poriadok
5. Doplnenie realizačných tímov
6. Rôzne
1. Reprezentačný tréner juniorov P.Tkáč podal správu o stave prípravy dr. juniorov na
kvalifikáciu na MEJ
- príprava je skrátená, niektorí hráči sa ospravedlnili z dôvodu maturitných skúšok,
niektorí hráči, s ktorými sa počítalo sú zranení
- na MT do Slovinska cestuje 13 hráčov a tak isto aj na kvalifikačný turnaj do
Portugalska
- hráči dostávajú vreckové len na vrcholné podujatia, zaslúžili by si aj na turnajoch
v zahraničí
p.Mihalkovič zdôvodnil, že toto je rozhodnutie VV SZVP, ktoré bolo prijaté z dôvodu
úsporných opatrení
2. TMK navrhuje pre nasledujúce súťažné obdobie vekové kategórie:
11 roční – rok nar. 2002
ml.žiaci – rok nar. 2000 a ml.
st.žiaci - rok nar. 1998 a ml.
kadeti - rok nar. 1996 a ml.
juniori - rok nar. 1992 a ml.
TMK odporúča aj v budúcnosti rozhodovať o vekovej kategórii juniorov podľa aktuálnej
situácie.
Hlasovanie: za 7
proti 0
zdržali sa 0
Návrh TMK na systémy súťaží jednotlivých vekových kategórií:
11-roční – ako v tomto súťažnom období
ml.žiaci a st.žiaci – po zimných MS sa vytvorí prvá šestka, ktorá odohrá 6 turnajov
- druhá polovica družstiev bude hrať podľa počtu účastníkov
kadeti a juniori – vytvoriť poradie družstiev na zimných MS
- v prípade 6 družstiev – 6 turnajov
- v prípade 7 družstiev – 7 turnajov (jeden pauzuje)
- v prípade 8 družstiev systém súťaže 1,4,5,8 1.skupina
2,3,6,7 2.skupina
- v skupinách odohrať 2 turnaje u umiestnených na prvých dvoch
miestach
- po odohratí turnajov prví dvaja zo skupín vytvoria prvú štvorku a
3.a 4. zo skupiny vytvoria druhú štvorku
- po vytvorení štvoriek odohrať 4 turnaje

Extraliga – 8 družstiev
- dlhodobá (základná) časť ako v roku 2012
- podľa umiestnenia v základnej časti sa vytvoria dve skupiny po 4 družstvách
1.štvorka – body zo základnej časti sa neprenášajú
- odohrá 2 turnaje u umiestnených na prvých dvoch miestach
v základnej časti
- po odohratí dvoch turnajov sa bude hrať play off ako v roku
2012, body z dvoch turnajov sa do play off prenášajú
2.štvorka – po odohratí základnej časti sa hrá play off, body zo základnej
časti sa prenášajú do play off
Slovenský pohár – systém súťaže ako v tomto súťažnom období
Hlasovanie - za 7
proti 0
zdržali sa 0
TMK žiada v rámci možností zohľadniť pri tvorbe kalendára súťaží, aby bola zachovalá
kompaktnosť súťaží. Ak to bude možné, aby medzi jednotlivými zápasmi
resp.turnajmi bola pauza max.3 týždne.
4. TMK pripomienkovala Smernicu SZVP o podmienkach získavania kvalifikačných
stupňoch a licencií trénerov SZVP.
TMK žiada aby semináre pre trénerov boli organizované čo najúčelnejšie a
najprijateľnejšie z časového aj ekonomického hľadiska pre trénerov jednotlivých
kategórií.
K ostatným smerniciam TMK nemá pripomienky.
5. Doplnenie realizačných tímov reprezentačných družstiev
- tréner A družstva p.Sirotný rieši obsadenie postu vedúceho družstva, v súčasnosti ešte
nemá konkrétny návrh
6. Rôzne
P.Nižný – reprezentačné družstvo juniorov hľadá sparing partnera v termíne 25.-29.júl
2012 na spoločný výcvikový tábor, ak by niekto vedel sprostredkovať
kontakt s klubom z SRB, CRO alebo HUN, ktorí by mali záujem, nech
informuje trénera alebo vedúceho družstva
P.Sirotný – žiada o odsúhlasenie, aby tréner A družstva mal možnosť v prípade
nepredvídaných okolností (zranenie hráča a pod.) pozvať do reprezentácie
aj hráča, ktorý nebol zaradený do širšieho výberu.
TMK podporuje požiadavku trénera A družstva a žiada VV SZVP, aby vyhovel žiadosti.
Hlasovanie - za 7
proti 0
zdržali sa 0
P.Mihalkovič – systémy súťaží dievčat a žien budú navrhnuté na stretnutí reprezentačných
a klubových trénerov dňa 26.5.2012 a budú postúpené na VV SZVP.
zodp. p.Baranovič
O.Gajdáč – TMK berie na vedomie, že VV SZVP zaradil hráčov A družstva, ktorí boli
v pozorovaní do širšieho výberu.

Ondrej Gajdáč
predseda TMK

