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Ing. Roman Grigel  

Predseda Komisie mládeže SSTZ 

Regionálne kempy mládeže 
Nitrianskeho  kraja 2018/2019 

 

 

Dôvod realizácie: 
- v súlade so schválenou Koncepciou súťaží a práce s mládežou mládeže SSTZ 2018/2019 - v 

súlade so schválenou finančnou podporu SSTZ pri organizovaní regionálnych výberov. 

Ciele:  
- zvýšenie výkonnostnej úrovne mládežníckeho stolného tenisu v Nitrianskom regióne, 

- priblíženie sa výkonnostne k slovenskej špičke, 

- organizácia spoločných sústredení ako súčasť systému, 

- zvyšovanie spolupráce trénerov a reprezentačných trénerov navzájom, výmena poznatkov,  

- vzájomná výmena ucelených poznatkov o hráčoch 

  /napr. identifikácia nedostatkov, návrhy opatrení na nápravu, odporúčania pre kluby/, 

- tvorba systému podpory klubov v starostlivosti o talentovaných hráčoch regiónu. 

 

Termíny v sezóne 2018/2019: 
Pretože o zorganizovanie kempov prejavili záujem iba tri kluby –ŠOG NITRA, RAKSIT Nitra a ŠKST 

Topoľčany, budú kempy takto rozdelené medzi tieto kluby. 

1.   Regionálny kemp mládeže Nitrianskeho  kraja : 02.03.2019 Topoľčany  

2.   Regionálny kemp mládeže Nitrianskeho  kraja : 10.03.2019 Topoľčany 

3.   Regionálny kemp mládeže Nitrianskeho  kraja : 30.03.2019 Topoľčany 

4.   Regionálny kemp mládeže Nitrianskeho  kraja : 

5.   Regionálny kemp mládeže Nitrianskeho  kraja : 

6.   Regionálny kemp mládeže Nitrianskeho  kraja : 

27.04.2019 

11.05.2019  

23.06.2019                   

 RAKSIT 

 RAKSIT 

 RAKSIT 
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7.   Regionálny kemp mládeže Nitrianskeho  kraja : 

8.   Regionálny kemp mládeže Nitrianskeho  kraja : 

9.   Regionálny kemp mládeže Nitrianskeho  kraja : 

10. Regionálny kemp mládeže Nitrianskeho  kraja : 

11.   Regionálny kemp mládeže Nitrianskeho  kraja : 

12 . Regionálny kemp mládeže Nitrianskeho  kraja : 

 

 

2 dni v júli 

2dni v auguste 

1 x september 

1 x október 

1 x november 

1 x december 

Topoľčany 

RAKSIT 

Topoľčany 

RAKSIT 

Topoľčany 

RAKSIT 

Kategórie mládeže: 
- najmladší žiaci 2008 a mladší 

- mladší žiaci 2006 a mladší 

Právo účasti: 
- ktorýkoľvek najmladší žiak/čka alebo mladší žiak/čka v regionálnej pôsobnosti Nitrianskeho 

regiónu 

- podmienkou je existencia platného registračného preukazu SSTZ 

- kemp nie je určený pre členov reprezentačných družstiev /majú vlastnú kvalifikovanú prípravu/ 

- na prvom kempe sa po testovaní určí výber najmenej 10 detí v každej kategórii + náhradníci 

- pomer chlapcov a dievčat sa neurčuje, následne bude KSTZ nominovať hráčov na ďalšie kempy. 

Usporiadatelia kempov: 
- pri prideľovaní kempov bude zachovaný regionálny proporčný systém  

- kempy v obidvoch kategóriách budú prebiehať súčasne  

- usporiadatelia 1. kempu: najmladší žiaci – Topoľčany 

  

- o pridelení kempov jednotlivým klubom /organizátorom/ rozhodne KSTZ Nitra 

- pokiaľ to bude možné, bude snaha realizovať ich vždy na inom mieste cestovné na náklady 

účastníkov /neprepláca sa/. 

Testovanie: 
- na prvom RK sa uskutoční celoplošné testovanie detí /v každej kategórii samostatne/ 

- na záverečnom RK sa uskutoční opätovné testovanie, avšak už len výberu /porovnanie/ 

- testovanie- všeobecná a špeciálna motorická výkonnosť /9 testov/ 

- herné predpoklady /hráčska technika/ 

- morálno- vôľové vlastnosti 

- aktuálne rebríčkové postavenie nie je hlavným rozhodujúcim kritériom pri výbere hráča- 

zohľadňovať sa bude celková perspektívnosť hráčov. 

Garant projektu: 
Milan Grman predseda KSTZ Nitra  

mobil: 0903 218 744 
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Minimálne požiadavky pre zorganizovanie  
- uviesť presnú adresu hracej miestnosti, 

- uviesť osobu zodpovednú za organizáciu kempu vrátane kontaktov /mobil, e-mail/, 

- uviesť personálne obsadenie trénerov a sparing-partnerov /min. 2 + 2/,  

- minimálne dvaja kvalifikovaní tréneri /hlavný tréner s min. licenciou B - 2. kval. stupňa/, 

- uviesť minimálne dvoch kvalitných sparing-partnerov /posúdi KSTZ min. 2. liga muži/, 

- minimálny počet stolov 5, 

- organizátor kempu minimálne zabezpečí: 

na vlastné náklady: hrací priestor, kompletné materiálne vybavenie, loptičky, 

tréneri, sparing-partneri, obed pre hráčov, pitný režim,  na náklady účastníkov:  

ubytovanie účastníkov vrátane sprievodu ak o to vopred požiadajú, v prípade záujmu 

možnosť doobjednať obed pre sprievod. 

- presný časový harmonogram na obidva dni vrátane rozpisu všetkých tréningových jednotiek. 

Písomná správa hlavného trénera z kempu v minimálne štruktúre: 
- prítomnosť na kempe /hráči, tréneri, sparing-partneri/, uviesť licencie trénerov 

- definovať presné obsahové zameranie kempu, vrátane konkrétnych tréningových plánov  

- definovať konkrétny priebeh kempu, uviesť pozitíva aj negatíva 

- individuálne odporúčania pre klubových trénerov za účelom odstránenia nedostatkov 

- uviesť jedálny lístok organizátorom kempu, spôsob zabezpečenia stravy a pitného režimu 

- pomenovanie nedostatkov a odporúčania pre klubových trénerov u každého konkrétneho 

hráča- zabezpečiť fotodokumentáciu alebo video dokumentácie. 

Ďalšie informácie: 
- v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovať garanta projektu 

- SSTZ a KSTZ si vyhradzuje právo kedykoľvek kontrolovať priebeh a program kempu 

- na kempoch KSTZ  sa budú pozývať aj reprezentační tréneri SR  

- KSTZ Nitra si vyhradzuje právo zmeny rozpisu projektu kempov. 

 

V Nitre 29.01.2019 


