Zápisnica zo zasadnutia trénersko-metodickej
komisie konaného dňa 12.5.2015 vo Novákoch
Prítomní: R.Kaid, P.Nižný, O.Gajdáč,
Ospravedlnení: K.Bačo, M.Henkrich
Neprítomní : D.Holas, C.Ragusa
Hostia: J.Karabáš, M.Fabián
Ospravedlnení : P.Mihalkovič, Miroslav Gogola, P.Čiliak
1.Aktualizované plány prípravy reprezentačných družstiev
U17 ženy
- p. Mihalkovič zaslal aktualizovaný plán prípravy :
14.-17.5.2015
VT Bratislava (obnovenie kondície, testovanie v Národnom športovom
centre, riešenie príp. zdravotne nedobrých stanov, regenerácia )
27.-31.5.2015
VT + turnaj v Maďarsku (Budapešť, sparing Honvéd a BVSC,
Tatabánya, sparing + turnaj 4 družstvá)
2.-6.6.2015
VT Dunaújváros (sparing Austrália, Čína, domáce družstvo, príp. FRA,
SRB)
8.6.2015
zraz v Bratislave
9.6.2015
odlet na EG Baku
22.6.2015
návrat z Baku
- bez pripomienok –
U17 muži
- Podľa vyjadrenia trénera nie sú zmeny v pláne prípravy
Muži A družstvo
- P. Kaid predložil aktualizovaný plán prípravy, ktorý sa ešte bude meniť vzhľadom na
to, že sa zmenil termín kvalifikačného turnaja na 25.-27.9.2015.
PLÁN PRÍPRAVY SR-A MUŽI MÁJ-JÚL 2015.
Týždeň:10-13 Máj – training camp - canceled
VT v Novákoch .Výber hráčov( players selection) zo širšej nominácie z klubov: ŠKP-MD Košice ,ČH
Hornets Košice, Slávia UK Bratislava ,KVP Nováky.
Zrušené pre vyťaženosť NCVP ako aj v tomto termíne kluby: KVP Nováky a ŠKP MD staré mesto
Košice pred play-of nesúhlasia s uvoľnením svojich nominovaných hráčov.
Týždeň:8-14 Jún
8-10 Jún VT v Novákoch - training camp
11 Jún oficiálny zápas s univerzitným výberom Maďarska v Budapešti – game in Budapest, against
national team of University
12-13 Jún tréning zápasy ...training games
14 Jún VOĽNO free
Týždeň:15-21 Jún
15 Jún zraz v Novákoch...meeting in Novaky
16-20 Jún herné sústredenie v Novákoch so sparing-partnerom GRUZÍNSKO - training camp in
Novaky against Georgien
21.Jún Voľno - free
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Týždeň:22-28 Jún
22 Jún zraz- následne odlet na herné sústredenie do Holandska
23-24-25 ráno tréningy s Holandskom, večer oficiálne zápasy - training camp and games in Holland
26 Jún návrat na Slovensko – back to Slovakia
Týždeň:29 Jún-5 Júl
Herné sústredenie v Turecku- t.č. v štádiu riešenia – possible training camp in Turkye
Týždeň:6-12 Júl ???
Bol rozposlaný mail mimo európskym družstvám, ktoré sa zúčastnia MS Kazaň(24.07-09.08)a
ponúknuté herné sústredenie na Slovensku(Čína, Argentína, Austrália, Canada ,Južná Afrika,
Japonsko.)
Austrália odpísala ,že ďakujú ,ale už majú svoj program. Ostatné federácie na mail ešte
neodpovedali.
....we gave offer to training camp in Novaky for the teams before World Championship. Australia and
Canada answer – they have program......
Týždeň:13-19 Júl ???
Podobný scenár ako v týždni 6-12 Júl
18-23 Júl -možnosť herného sústredenia v Budapešti proti Japonsku. Posibility to play in Budapest
against Japan. Uvidíme ako sa vyvinie situácia.
Predseda TMK odporúča zostaviť reálny plán prípravy, zobrať do úvahy, nakoľko je reálne v
septembri dostať na prípravu hráčov, ktorí budú hrať v zahraničí. Zabezpečiť, aby hráči z domácej
súťaže boli koncom septembra vo vrcholnej forme.
2.Stav prípravy U17 mužov, ženy na EG Baku
Tréneri uvedených kategórií neboli prítomní na TMK a do konania zasadnutia k uvedenému bodu
nedali informácie.
3.Návrh systému súťaží mužov pre súťažný ročník 2015/2016
TMK navrhuje pre budúce súťažné obdobie nasledovné systémy súťaží pre jednotlivé kategórie :
Mladší žiaci, roč. 2003/2004
A/ v prípade 5-8 družstiev turnajový systém (u každého) pri počte 7,8 družstiev 1.alebo 2.družstvá
pauzujú.,
B/ v prípade 9 a viac družstiev – 2 skupiny – východ/západ – turnaje u každého. Postupujú 3 družstvá
– 4 turnaje v šestke
Starší žiaci, roč. 2001/2002
Skupiny západ, východ – 2 turnaje v každej skupine u dvoch družstvách, ktoré sa v minulom
súťažnom ročníku umiestnili na najlepších miestach. Postupujú 2 družstvá z 1.a 2.miesta. V 1.štvorke
– 4 turnaje (u každého). Družstvá ktoré nepostúpili vytvoria skupinu, v ktorej sa odohrajú turnaje
u každého družstva.
Kadeti, roč. 1999/2000
Skupiny západ, východ – 2 turnaje v každej skupine u dvoch družstvách ktoré sa v minulom
súťažnom ročníku umiestnili na najlepších miestach. V 1.štvorke – 4 turnaje (u každého). Družstvá
ktoré nepostúpili vytvoria skupinu, v ktorej sa odohrajú turnaje u každého družstva.
Juniori, roč. 1997/1998
Základná časť – každý s každým doma – vonku. Po základnej časti prvé 4 družstvá odohrajú 2 turnaje.
Turnaje usporiadajú družstvá umiestnené po základnej časti na 1.a2.mieste.
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Muži – extraliga
6 družstiev – každý s každým doma – vonku (základná časť)
A/ nadstavbová časť – hrajú prvé 4 družstvá zo základnej časti, každý s každým doma –vonku.
Po nadstavbovej časti sa hrá play off na 4 víťazné stretnutia (1-4, 2-3). Play off začína u lepšie
umiestneného družstva. Stretnutia sa hrajú striedavo po jednom u každého účastníka.
Do semifinále play off sa započítavajú výsledky z nadstavbovej časti.
V nadstavbovej časti a v play off stretnutie nemôže skončiť nerozhodne. Ak po riadnom hracom čase
je stav nerozhodný, hádžu sa 5m hody.
Finále sa hrá od nuly na 4 víťazné stretnutia. O 3.miesto na 4 víťazné stretnutia – započítavajú sa body
z nadstavby.
B/ Družstvá, ktoré sa umiestnili po základnej časti na 5.a 6.mieste hrajú 1.ligu s ďalšími prihlásenými
družstvami každý s každým doma –vonku. Družstvá ktoré sa umiestnia na 1.a 2.mieste postupujú do
extraligy v nasledujúcom súťažnom období.
Systém súťaží – kategória žien
Ponechať systém súťaží ako tento rok. Zmeniť bodovanie tak, aby sa po každom nerozhodnom
výsledku hádzali pokutové hody.
Bodovanie by potom malo vyzerať nasledovne :
Víťaz v riadnom hracom čase 3 body,
Víťaz po pokutových hodoch 2 body,
Prehra po pokutových hodoch 1 bod,
Prehra v riadnom hracom čase 0 bodov.
Regulérnosti súťaže prospeje, ak sa vždy budú rozdeľovať 3 body, či už zápas bude rozhodnutý
v riadnom hracom čase alebo až po pokutových hodoch, vždy sa rozdajú 3 body.
Pri remíze majú družstvá možnosť získať okrem bodu za remízu ešte ďalší bod za výhru v pokutových
hodoch (spolu 2).
Toto zaviesť jednotne vo všetkých súťažiach.
4.CTM – Mokrá lopta, koncepcia a model od roku 2015
Predpokladaný termín začatia realizácie s kategóriou chlapci roč. narodenia 2003/2004 je mesiac jún
2015.
TMK navrhuje realizovať CTM – Mokrú loptu aj v kategórii dievčatá roč. nar. 2003/2004 podľa
nového modelu. Za trénera v tejto kategórii navrhuje p. Mareka Gálisa.

Ondrej Gajdáč
predseda TMK

Nováky 12.5.2015
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