
                                                       Zápis č.3/2012 
                       zo zasadnutia  VV  SsTZ konaného dňa 17.5. 2012 v B. Bystrici 
 
Prítomní:  VV SsTZ podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 1./ Informácie o priebehu súťaží družstiev   
 2./ Informácie o priebehu LMR 
 3./ Rôzne 
 
K bodu 1  
 Informovala p. Regendová 

- prebehli  dve kolá súťaže 
- súťaž detí do 10 rokov prebieha zatiaľ bez problémov, zápisy posielajú emalom, 

priebežné výsledky sú zverejňované na internete v sekcii „Stredoslovenský 
tenisový zväz“    

K bodu 2   
 Informovala p.Regendová 

- zatiaľ sa uskutočnili MR: 
-  seniori – 15 účastníkov (za posledné roky najmenšia účasť) 
- Dorastenci –     dvojhra 29  / štvorhra 8    Q nehrala sa 
- Dorastenky –    dvojhra 32 / štvorhra 11  Q 20 
- Mladší žiaci –    dvojhra 21/ štvorhra 6     Q nehrala sa 
- Mladšie žiačky –dvojhra 30/ štvorhra 11   Q nehrala sa 
VV schválil dotáciu jednotlivým usporiadateľom MR: 
- Seniori, ženy  – 130 € 
- Muži, dorastenci, mladší žiaci a žiačky – 150 € 
- Dorastenky, starší žiaci a žiačky – 170€ 

 Formuláre na vyúčtovanie LMR poslať usporiadateľom   
 T: do 25.5.2012     Z: Regendová 
  
K bodu 3 

Informoval p.Baran 
- sústredenie talentovaných hráčov a hráčok zo stredoregiónu sa uskutočnilo 

v stanovenom termíne  a podľa stanoveného programu, plánovaný rozpočet na 
akciu nebol prekročený. 

 
Informovala p.Regendová 
- v mesiaci apríl prebehli v réžii stredoregiónu školenia rozhodcov: 
- 13.-14.4. školenie rozhodcov 1 stupňa (lic C) -24 účastníkov 
- 21.4. školenie kapitánov družstiev v Žiline – 33 účastníkov 

                                                                         v B.Bystrici – 13 účastníkov 
 

- na STZ sa zaregistroval nový klub v Púchove- OZ ŠK Odema, predseda 
M.Chovanec 
- na základe úloh z VV STZ do konca augusta vyplniť formuláre „ Hodnotenie 
vybavenosti areálu“ registrovaných klubov v stredoregióne. Predseda SsTZ rozdelil 
členom VV  jednotlivé kluby, na vyhodnotenie vybavenosti areálu. 
- VV SsTZ do budúceho zasadnutia má za úlohu preskúmať optimalizáciu telefónnych 
hovorov. 

 
 
Zapísala: D.Regendová      Za správnosť: Ľ.Baran 
 
V Banskej Bystrici  17.5.2012 
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