Zápisnica zo zasadnutia trénersko-metodickej
komisie konaného dňa 3.mája 2014 v Bratislave
Prítomní: R.Kaid, C.Ragussa, P.Nižný, D.Holas, O.Gajdáč
Ospravedlnení: M. Henkrich, P.Sirotný

1.

V súlade s bodom 6 zápisnice zo zasadnutia TMK zo dňa 15.2.2014 boli predložené
návrhy na systémy súťaží pre súťažné obdobie 2014/2015.

Muži
a) D.Holas – extraliga seniori
- 6 družstiev
- základná časť každý s každým 2 x doma 2 x vonku, 20 zápasov
- body zo základnej časti sa do play off neprenášajú
- družstvá umiestnené na prvých štyroch miestach po základnej časti hrajú play off
(1-4, 2-3)
- hrá sa na 3 víťazné zápasy, zápas nemôže skončiť nerozhodne
- družstvá umiestnené po základnej časti na 5. a 6. mieste hrajú systémom ako
v tomto súťažnom období
b) P.Tkáč – juniori
Návrh systému súťaže pre kategóriu juniori r. 1996/1997
1.Návrh:
2.Návrh:

3.Návrh:

Pri účasti 6 družstiev, každé družstvo usporiada doma turnaj t.z. 6 turnajov,
na každom turnaji každé družstvo odohrá 5 zápasov. Družstvo, ktoré získa
najviac bodov, stáva sa majstrom.
Pri účasti 5 družstiev hrá sa turnajovým spôsobom. Každé mužstvo
usporiada jeden turnaj s jedným pauzujúcim družstvom. Po základnej časti
družstvá, ktoré sa umiestnia na 1. a 2. mieste usporiadajú turnaj za účasti
prvých štyroch mužstiev, piate družstvo vypadá. Body sa neprenášajú
po základnej časti, ale mužstvo na 1. mieste dostáva benefit 3 body,
2. Mužstvo 2 body, 3. Mužstvo 1 bod, 4, mužstvo 0 bodov.
Pri účasti 4 družstiev hrá sa turnajovým spôsobom každý s každým.
Po základnej časti družstvá, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste
usporiadajú turnaj. Body sa prenášajú zo základnej časti.

c) P.Nižný – kadeti
Navrhuje, aby MS kadetov na sezónu 2014/2015 sa hrali podobným systémom ako
tohtoročné, akurát zmena by mohla nastať v základnej časti, kde by sa nehrali len dva
turnaje, ale po jednom turnaji u každého prihláseného.
To znamená, v základnej časti rozdeliť mužstvá na západnú a východnú skupinu.
Pri počte prihlásených mužstiev 10, by to znamenalo na 5 mužstiev vo východnej a 5
v západnej skupine. Pri nepárnom počte rozdeliť na 5 a 4 mužstvá, alebo naopak.
Pri ôsmich 4 a 4. U každého mužstva v skupine odohrať jeden turnaj. Ak by bolo
5 mužstiev v skupine, jedno by stále pauzovalo.
Do finálovej skupiny by postúpili prvé dve mužstvá zo skupiny východnej a tak
isto zo skupiny západnej. Tu by sa odohrali štyri turnaje finálovej časti u každého
zúčastneného. Tak ako aj v tomto ročníku. Mužstvá, ktoré by nepostúpili do finálovej
skupiny, by podobným spôsobom hralo o umiestnenie.
V konečnej fáze by to znamenalo odohrať o dva turnaje v základnej časti viac, ako
je to v tomto ročníku. Samozrejme všetko závisí od počtu prihlásených mužstiev.

d) K.Bačo – straší žiaci
Mužstvá by odohrali zimné majstrovstvá, kde by sa súťaž rozdelila na prvú a druhú
ligu. Rozdelenie súťaže by bolo podľa prihlásených družstiev. Pri účasti 10 družstiev
5 1. liga/5 2. Liga, 9 družstiev 5 1. Liga/4 2. Liga, 8 družstiev 4 1. Liga/4 2. Liga,
7 družstiev 4 1. Liga/3 2.liga, ak by sa do súťaže prihlásilo len 6 mužstiev (čo nie je
predpoklad) odohralo by sa systémom u každého 1. Turnaj, kde by hral každý
s každým tj. piatok 2 zápasy, sobota 2 zápasy– nedeľa 1 zápas a v tomto prípade by
sa nehrali zimné majstrovstvá.
Čo sa týka argumentu financií, kvôli ktorým sa prestali hrať zimné majstrovstvá,
navrhuje odohrať zápasy v oblastiach už medzi sebou (napr. košické družstvá a
Prešov, Nováky- Piešťany- Vrútky, Bratislava-Komárno-Piešťany), výsledky by sa
započítali už do tabuľky zimných majstrovstiev a zimné majstrovstvá by sa vedeli
odohrať už iba cez jeden predĺžený víkend (piatok-nedeľa), kde by hrali zápasy
družstvá, ktoré sú od seba vzdialenejšie.
TMK navrhuje prejednať uvedené návrhy na VV SZVP a VPK SR
Hlasovanie:
za 5
proti 0
zdržali sa 0
Návrh súťaží kat. ml.žiaci a 11-roční budú prejednané na nasledujúcom zasadnutí VPK SR.
Ženy
J.Baranovič – navrhuje pre súťažné obdobie 2014/2015 ponechať systémy súťaží ako v tejto
sezóne
- ženy SP jeden turnaj, I.liga turnajový systém
- U 14, U 17 a U 20 – zimné majstrovstvá jeden turnaj, národná liga – turnajový
systém
TMK prejednala jednotlivé návrhy a predkladá materiál VV SZVP.
Hlasovanie:
za 5
proti 0
zdržali sa 0
2.

Na základe návrhov trénerov CTM – Mokrá lopta a reprezentačných trénerov TMK
prejednala zloženie realizačných tímov jednotlivých kategórií (viď. príloha) a prekladá
VV SZVP materiál na schválenie
Hlasovanie:
za 5
proti 0
zdržali sa 0

3.

Tréneri reprezentačných družstiev potvrdili plány prípravy, tak ako boli predložené
a prejednané na zasadnutí TMK v januári 2014.

4.

Rôzne
4.1 TMK žiada VV SZVP, aby prejednal návrh na menovanie Miroslava Fábiana
za trénera CTM-Mokrá lopta kategória U 11 (zápis zo zasadnutia TMK z 15.2.2014,
bod 2).
Hlasovanie: za 5
proti 0
zdržali sa 0
4.2 Predseda TMK navrhol znížiť počet členov TMK na 7.
P.Sirotný sa vzdal členstva v TMK z dôvodu, že už nie je reprezentačný tréner.
M.Cipov sa nezúčastnil zasadnutia TMK viac ako rok.
Hlasovanie: za 5
proti 0
zdržali sa 0

4.3 C.Ragussa vyslovila požiadavku na VV SZVP pre Juniorky, ale aj pre ostatné
reprezentačné družstvá pre SZVP vytvoriť propagačný materiál, ktorý by sa dal
využiť pre získavanie sponzorov.
4.4 C.Ragussa položila otázku, kedy budú mať reprezentační tréneri vyplatené odmeny
za minulý kalendárny rok.

V Bratislave 3.5.2014

Ondrej Gajdáč
predseda TMK

Realizačné tímy CTM - Mokrá lopta

MUŽI
tréner

asistent trénera

vedúci družstva

U12

Peter Tkáč

Robert Žák
Marek Horváth

–
–

U13

H.Szabolcs Eschwnig

Marek Galis

–

U14

Karol Bačo

Martin Berlanský

Jozef Čaraj

U15

Róbert Kaid

Martin Sakáč

Miroslav Krejzl

U16

Peter Nižný

Miroslav Gogola

Michal Gogola

U19

Dušan Holas

Michal Hudec

Gejza Gyurcsi

asistent trénera

vedúci družstva

ŽENY
tréner
U14

Ján Baranovič

Shirley Lazarová

U16

Milan Henkrich

Pavol Mihalkovič

Ivana Mihalkovičová

Realizačné tímy reprezentačných družstiev SR

MUŽI
tréner

asistent trénera

vedúci družstva

U15

Róbert Kaid

Martin Sakáč

Miroslav Krejzl

U16

Miroslav Gogola

Michal Gogola

Michal Gogola

U19

Dušan Holas

Michal Hudec

Gejza Gyurcsi

ŽENY
tréner

asistent trénera

vedúci družstva

U16

Milan Henkrich

Pavol Mihalkovič

Ivana Mihalkovičová

U19

Cinzia Ragusa

Milan Cipov

Ján Baranovič

SENIORKY

Cinzia Ragusa

Milan Cipov

Ján Baranovič

