
NITRIANSKY STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ 

Program podpory družstiev mládeže NR kraja 

1. Nárok na finančnú podporu zo strany NSTZ majú všetky kluby, ktoré prihlásia svoje družstvá 

do dlhodobých súťaží dorastu alebo staršieho žiactva a súťaž riadne dohrajú. Súťaž sa musí 

odohrať, alebo musí byť postupovou súťažou na M-SR, prípadne do kvalifikácie vyššej súťaže. 

2. Na podporu sa použijú finančné prostriedky: 

a, poukázané zo strany SSTZ za registráciu 

b, 5 eur zo štartovného za každé družstvo prihlásené do 3. a 4. ligy mužov NR kraja 

3. Za každé družstvo dostane klub body podľa nasledovnej tabuľky: 

súťaž Extraliga dorastu 1.liga dorastu 2.liga dorastu 1.liga st.žiakov 1.liga st.žiačok 

body 4 2 1,5 1 0,5 

 

Ak družstvo dievčat bude hrať v súťaži chlapcov, patria mu body podľa tabuľky chlapcov. 

 

4. Výpočet podpory pre jednotlivé kluby: 
       celková suma 
a,     = priemer za bod 
 počet bodov za družstvá 
 
b, priemer za bod   x   počet bodov klubu  =  suma pre klub zaokrúhlená na celých 5 eur 

5. V prípade, že družstvo bude mať kontumáciu za nenastúpenie na turnaj, zníži sa vypočítaná 

suma podpory o 1/3. Zostávajúca suma sa zaokrúhli na celé eurá dole. 

V prípade, že družstvo súťaž nedohrá, je klub povinný celú poskytnutú čiastku vrátiť NSTZ. 

6. Podpora je platná od sezóny 2013/2014. 

7. Vypočítané finančné prostriedky budú klubom poukázané prevodom na účet klubu. 

8. Za sezónu 2013/2014 budú prostriedky poukázané do konca augusta 2014. Od sezóny 

2014/2015 budú poukázané najneskôr do konca decembra danej sezóny. 

9. V prípade nevrátenia čiastky podľa bodu 5,  bude klub sankcionovaný podľa Disciplinárneho 

poriadku SSTZ. 

 

Schválil: VV NSTZ dňa 27.6.2014 

 

Príloha: Príklad výpočtu za sezónu 2013/2014 

 

 



Príloha – výpočet za sezónu 2013/2014 

Suma: 1762 eur (1502 eur registrácia + 260 eur zo štartovného 52 družstiev 3. a 4.ligy x 5 eur) 

Body klubov: 54,5 (12 bodov – extraliga dorastenci 3 družstvá x 4 body) NR A+B, TO 
 (12 bodov – extraliga dorastenky 3 družstvá x 4 body) NR, TO, NB 
 (12 bodov – 1.liga dorastenci 6 druž. x 2 body)  NR C, NZ, ZM, Čab, LV, HT 
 (7,5 bodu – 2.liga dorastenci 5 druž. x 1,5 bodu) NB,KN,Žitavany,Kolíňany,Hronovce 
 (10 bodov – 1.liga st.žiaci 10 druž. x 1 bod) NR A+B,VR A+B,TO,NZ,NB,KN,Ryb.,Kolár. 
 ( 1 bod – 1. liga st. žiačky 2 družstvá x 0,5 bodu)    TO, NB 

Výpočet priemeru: 1762 : 54,5 = 32,33 eur/1 bod 

Výpočet podpory klubov: Nitra 515 eur  16 bodov x 32,33 = 517,28 
       4 body – extraliga dorastenci A-družstvo 
       4 body – extraliga dorastenci B-družstvo 
       4 body – extraliga dorastenky 
       2 body – 1.liga dorastenci C-družstvo 
       1 bod – 1.liga st. žiaci A-družstvo 
       1 bod – 1.liga st. žiaci B-družstvo  
   Topoľčany 305 eur  9,5 bodu x 32,33 = 307,14 
       4 body – extraliga dorastenci 
       4 body – extraliga dorastenky 
       1 bod – 1.liga st. žiaci 
       0,5 bodu – 1.liga st. žiačky   
   N. Baňa/Podl. 225 eur  7 bodov x 32,33 = 226,31 
       4 body – extraliga dorastenky 
       1,5 bodu – 2.liga dorastenci 
       1 bod – 1.liga st. žiaci 
       0,5 bodu – 1.liga st. žiačky   
   N. Zámky 95 eur  3 body x 32,33 = 96,99 
       2 body – 1.liga dorastenci 
       1 bod – 1.liga st.žiaci    
   Pok. Komárno 80 eur  2,5 bodu x 32,33 = 80,83 
       1,5 bodu – 2.liga dorastenci 
       1 bod – 1.liga st.žiaci    
   Zl. Moravce 65 eur  2 body x 32,33 = 64,66 
       2 body – 1.liga dorastenci   
   Hont. Trsťany 65 eur  2 body x 32,33 = 64,66 
       2 body – 1.liga dorastenci   
   Čab  65 eur  2 body x 32,33 = 64,66 
       2 body – 1.liga dorastenci   
   Levice  65 eur  2 body x 32,33 = 64,66 
       2 body – 1.liga dorastenci   
   Vráble  65 eur  2 body x 32,33 = 64,66 
       1 bod – 1.liga st. žiaci A-družstvo 
       1 bod – 1.liga st. žiaci B-družstvo  
   Žitavany 50 eur  1,5 bodu x 32,33 = 48,50 
       1,5 bodu – 2.liga dorastenci   
   Kolíňany 50 eur  1,5 bodu x 32,33 = 48,50 
       1,5 bodu – 2.liga dorastenci   
   Hronovce 50 eur  1,5 bodu x 32,33 = 48,50 
       1,5 bodu – 2.liga dorastenci   
   Rybník  30 eur  1 bod x 32,33 = 32,33 
       1 bod – 1.liga st. žiaci    
   Kolárovo 30 eur  1 bod x 32,33 = 32,33 
       1 bod – 1.liga st.žiaci    
   Spolu  1755 eur 


