Zápis schůze VV OSST Zlín ze dne 14. 5. 2019

Účastníci: Jiří Volf, Gabriela Bezděková, Patrik Surý, všichni zástupci oddílů mládeže.
1. Zhodnocení uplynulé sezóny
Patrik Surý po přivítání a úvodním slovu nejprve vysvětlil zmatky okolo původně navrženého playoff.
Poté došlo k rozdání cen, diplomů a sošek dle odsouhlasené domluvy.
2. Nesrovnalosti v komunikaci kraje s okresem
Zdeněk Janečka přednesl připomínku ohledně povinností existence mládeže v krajských týmech. Bylo
řečeno, že pro potvrzení existence mládeže je třeba vyplňovat dotazník. Tedy je třeba toto
prodiskutovat s krajským svazem, jaké jsou vlastně pro toto stanovená oficiální kritéria. V podstatě
by mělo stačit účast týmu mládeže v okresní celoroční soutěži.
3. Nominace na krajské přebory družstev a pohár TOP4
Ze schůze se zástupci mládeže vyplynulo, že do budoucna bude velmi dobré, aby nominaci družstva
do krajských přeborů družstev staršího žactva určil právě nový turnaj TOP4. Tento turnaj dostal
podporu od všech účastníků schůze. Jedinou připomínkou bylo, že turnaj TOP4 se konal ve stejný den
jako finále zlínského poháru, kde tým z Kostelce byl jako účastník obou pohárů.
Dále bylo navrženo, aby do krajských přeborů družstev v kategorii dorostenců byl nominován oddíl,
jehož tři nejlepší hráči se umístí nejlépe v BTM v dané sezóně.
4. Play-out
Diskuse ohledně možného play-out mládeže nevedla k žádnému rozhodnutí či doporučení,
v podstatě žádný z účastníků nebyl schopen říci, zdali o tuto doplňkovou soutěž bude zájem. Bylo
však navrženo a všemi účastníky podpořeno, nechat toto rozhodnutí do půlky sezóny, kde bude snáze
od vedoucích získat informaci, jak na tom jejich týmy jsou.
5. Diskuse
V závěrečné diskusi se projednávalo, zda všechny týmy z uplynulé sezóny budou mít tým i v nové
sezóně. Prozatím to vypadá, že kromě týmu z Kašavy zůstává počet členů stejný, s tím, že do další
sezóny pravděpodobně přibude minimálně jeden tým.

Tato schůzka byla pro všechny velmi užitečná a přínosná, doporučuji tuto svolávat každým rokem po
skončení sezóny přibližně ve stejném období jak letos.

