OSST Zlín, spolek
Hradská 854
760 01 Zlín
IČ: 077 05 506

Zápis schůze VV OSST Zlín ze dne 6. 11. 2019
Účastníci: Jiří Volf, Antonín Výmola, Tomáš Výmola, Gabriela Bezděková, Pavel
Žmolík, Patrik Surý

1. Přestup družstva Orel Zlín A z OLM do Kostelce
Na základě písemné žádosti rodičů se VV zabýval přestupem některých členů
týmu mládeže z Orla Zlín do TJ Sokol Kostelec. VV k této věci vydal
doporučení k domluvě mezi oběma trenéry a rodiči, aby postupovali
v souladu se soutěžním řádem ČÁST.
2. Okresní přebory mládeže
OPM proběhnou ve Slavičíně dne 22. 2. 2020. Oproti předchozím ročníkům
se turnaj bude dohrávat až do konečného umístění
3. Zpráva o plnění povinnosti oddílového rozhodčího
Do termínu schůze tuto povinnost nesplnily oddíly Nedašov, Bohuslavice nad
Vláří a Orel Kašava. Všem bude dne 1. 1. 2020 udělena pokuta dle
sazebníku uvedeného v rozpisu soutěže na sezónu 2019/2020
4. Zpráva STK
Předseda STK seznámil výbor s aktuální situací ve všech okresních
soutěžích s konstatováním, že vše probíhá podle herních rozpisů bez
hlášených problémů či kolizí. Odložený zápas mezi SK Slopné a
Bohuslavicemi nad Vláří v OS III byl úspěšně odehrán.
5. Úprava webových stránek
Na webové stránky OSST Zlín bude vložena navigační mapa webu a budou
doplněny zápisy ze schůzí VV.
6. Příručka (FAQ) pro okresní soutěže stolního tenisu
VV schválil zveřejnění příručky obsahující odpovědi na nejčastější otázky a
problémy při mistrovských utkáních. Zveřejnění proběhne okamžitě po
schválení konečných úprav.
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7. Turnaj žen
VV přednese možné návrhy na formát turnaje žen. Předpokládaný termín
turnaje je květen 2020. Tyto pak dále budou diskutovány na dalších schůzích
VV.
8. Dotace
VV prostřednictvím vedoucího úseku mládeže bude informovat kluby
s mládeží o možnosti využití dotací z programu Můj klub MŠMT, jehož
uzávěrka žádostí je do 18. 11. 2020.
9. Směrnice ČAST č. 6/2019 – udělování trenérských licence C a D
VV bude dále provádět náborové aktivity pro získávání nových trenérů
mládeže. V této činnosti bude navázána užší spolupráce s krajským svazem,
aby byly kurzy na získání těchto licencí pro absolventy přínosné, užitečné a
motivující k následné práci s mládeží..

Další schůze VV proběhne v polovině prosince. Místo a datum bude stanoveno
dle vzájemného odsouhlasení všemi členy VV.

