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

Zápis schůze VV OSST Zlín ze dne 5. 2. 2020
Účastníci: Jiří Volf, Antonín Výmola, Tomáš Výmola, Patrik Surý

1. Herní systém okresního přeboru Zlína
Na schůzi byly diskutovány možné změny a úpravy herního systému
okresního přeboru. Návrhy, které padly, budou ještě dále diskutovány a
případně projednávány na VH.
2. Stížnost Vlastimila Svobody na OP za nesportovní chování
Ve výboru byla přednesena stížnost pana Vlastimila Svobody z oddílu Štítná
nad Vláří, že během vzájemného utkání mezi hráči Markem Střelcem a
Petrem Trčkou nedošlo po skončení k podání ruky ze strany hráče Střelce.
Všem třem hráčům bude odesláno oficiální odložení stížnosti s vysvětlením a
připomenutím neformálních pravidel a zásad sportovního chování ve stolním
tenise.
3. Okresní přebory mládeže ve Slavičíně
VV na schůzi projednal poslední organizační povinnosti pro nadcházející
okresní přebory mládeže, zajištění cen a pohárů.
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. Vzhledem k epidemiologické chřipkové situaci
ve zlínském okrese výkonný výbor umožní při řádném odůvodnění odklad
utkání ve všech okresních třídách s platností do konce února 2020.
5. Pohár Zlínský švec
Bude projednána možnost odehrání finále poháru Zlínský švec přímo v herně
malenovického pivovaru.
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6. Pohár TOP4
Pro odehrání poháru TOP4 mládeže bylo rozjednáno, že se tento odehraje
v herně jednoho z účastníků OLM. Byla otevřena diskuse na úpravu herního
systému poháru tak, aby jej bylo možno odehrát i na třech stolech, tedy
rozšířit tím možnosti využití prostor jen se třemi stoly. Další diskuse proběhne
po předložení konkrétního modelu systému.
7. Spojení žákovských lig okresů Zlín, Kroměříž a Vsetín
VV se pokusí oslovit úseky mládeže okresů Kroměříž a Vsetín o možnosti
spolupráce o vytvoření společné žákovské soutěže s rozdělením na skupiny
dle geografické polohy. Cílem tohoto projektu je zejména rozšíření a obměna
hráčské základny v jedné soutěži a usnadnění cestování vhodným
rozložením družstev do skupin.

