Zápis schůze VV OSST Zlín ze dne 5. 6. 2019

Účastníci: Jiří Volf, Antonín Výmola, Tomáš Výmola, Gabriela Bezděková, Patrik Surý.
1. Zhodnocení schůze VV se zástupci mládeže
a) VV přijal některá doporučení, která vzešla ze schůze s vedoucími mládeže. Jedná se zejména
o pravidlo nominací na krajské přebory družstev, kde postupující tým kategorie starších žáků
vzejde z turnaje TOP4, družstvo kategorie dorostu bude nominováno dle výsledků tří
nejlepších hráčů na BTM.
b) Rozhodnutí o play-out je odloženo na konec roku 2019, respektive do půlky sezóny 2019/20
c) Bude vznesen dotaz na krajský svaz ohledně povinnosti aktivní mládeže pro krajské oddíly
2. Kontumace utkání
Pro novou sezónu jsou definovány změny pro kontumace mistrovských utkání takto:
a) Dojde-li k nahlášení kontumace v termínu max do 24 hodin před plánovaným začátkem
utkání, pak kontumující tým platí pouze manipulační poplatek 50 kč a je s nulovým bodovým
ziskem.
b) Dojde-li k předem neohlášené kontumaci dle a) tím, že jedno ze družstev nenastoupí k
utkání, pak kontumující tým platí navíc pokutu dle sazebníku pokut
c) V případě absence některého z družstev při náhodné kontrole komisařem bude udělena
domácímu týmu pokuta v maximální možné výši 2500 kč. Toto neplatí, pokud domácí tým
splní povinnost ohlásit absenci hostů po 20 minutách od plánovaného začátku utkání
telefonicky na STK.
d) VV bude provádět náhodné kontroly utkání v množství minimálně 2x do měsíce
3. Rozpis soutěží na rok 2019/20
a) Regionální soutěže I. až V. třídy budou přejmenovány na „okresní soutěže“ I. až V. třídy se
zkratkou OS1 – OS5.
b) Soutěž RSSŽ bude přejmenována na „Okresní liga mládeže“
c) Startovné do soutěží všech okresních tříd (vyjma mládeže) je stanoven na 850,4. Pohár Zlína
Pohár Zlína bude i letošní sezónu odehrán stejným způsobem, jak loni, tj. systémem na dvě porážky
s následným finálovým kláním pěti družstev. VV se bude opět snažit nalézt pro pohár sponzora.
5. Okresní přebor dospělých
Od sezóny 2019/20 je povinnost každého oddílu zajistit účast minimálně jednoho hráče na okresních
přeborech mužů. Pro nesplnění této povinnosti bude stanovena pokuta ve výši 250,-

6. Rozhodčí v každém oddílu
Pro všechny okresní třídy byla nově doplněna povinnost všech oddílů mít minimálně jednoho člena
s rozhodcovskou licencí minimálně „K“. Termín pro splnění této povinnosti byl posunut do 31. 12.
2019. Pro I. okresní třídu navíc platí, že každý její tým musí mít rozhodčího minimálně licence „K“ na
soupisce. Nedodržení této povinnosti je pokutováno dle sazebníkem pokut.

Termín následující schůze bude upřesněn dle potřeby.

