Zápis č.3/2018
zo zasadnutia Vv SsTZ konaného dňa 24.4. 2018 v Banskej Bystrici
Čas začiatku zasadnutia:10,00 hod
Čas ukončenia zasadnutia: 14,00 hod.
Prítomní členovia Vv SsTZ : A. Blaško, M. Varmus, J.Tužinská, K. Kőberling, M. Stanko
Ospravedlnení členovia Vv SsTZ:
Počet prítomných členov Vv SsTZ : 5 z 5
Celkom 5 hlasov rozhodujúcich, zasadnutie je uznášaniaschopné
Prizvaný na Vv SsTZ: P. Beňadik, D. Regendová,
/ V zmysle prezenčnej listiny/
Program:
1./ Kontrola zápisu z Vv február / 2018 /
2./ Vyhodnotenie jarného sústredenia talentovanej mládeže SsTZ
3./ Rozpis LMR jednotlivcov SsTZ 2018
4./ Rôzne
Podklady k bodu 3./ zaslané Vv meilom dňa 18.4.2018
K bodu 1: Kontrola zápisu z Vv február /2018/
Úlohy splnené: z.č.1/bod 3/2018, z.č.2/bod2/2018, z.č.2/bod3/2018, z.č.2/bod4/2018,
z.č.2/bod5/2018,
Vv SsTZ berie na vedomie:
- informácie o splnení úloh
K bodu 2: Vyhodnotenie jarného sústredenia mládeže SsTZ
J.Tužinská
Jarného sústredenia zúčastnilo 17 hráčov a hráčok, ktorý boli vybratý komisiou mládeže
SsTZ. Konalo sa v dňoch 17. – 19. apríla 2018 na tenisových dvorcoch Lieskovského
tenisového klubu LTC, pod vedením kvalifikovaných trénerov. Sústredenie bolo zamerané na
doladenie športovej formy pred hlavnou sezónou, / kvalitný tenisový tréning s rovnocennými
hráčmi a hráčkami, zápasová prax vo dvojhre a štvorhre, zlepšenie rýchlosti a obratnosti na
dvorci/. Mentálna a regeneračná príprava hráča na zápas a tréning.
Počasie vyšlo na jednotku a ohlas od účastníkov sústredenia ako aj ich rodičov bol veľmi
pozitívny. Vyúčtovanie sústredenia bude predložené Vv na najbližšom zasadnutí.
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p.J.Tužinskej
Vv SsTZ ukladá:
Vyúčtovanie predložiť na najbližšom Vv SsTZ
Z: J.Tužinská
T: jún2018
K bodu 3: Rozpis LMR jednotlivcov SsTZ 2018
D. Regendová
Rozpis zaslaný Vv SsTZ meilom 5 dní pred zasadaním.
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p.D.Regendovej,
Vv SsTZ schvaľuje:
Rozpis LMR jednotlivcov SsTZ 2018
Výsledok hlasovania:
Za 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vv SsTZ ukladá: Schválený Rozpis zaslať jednotlivým klubom a zverejniť na stránke SsTZ
Z: D.Regendová
T: Ihneď

K bodu 4: Rôzne
D.Regendová
- Uskutočnili sa školenia kapitánov družstiev, 17.3.2018 súbežne v Žiline (14 účastníkov),
v B.Bystrici 32 (účastníkov), a na požiadavku od niektorých klubov ešte jedno školenie
v B.Bystrici 21.4.2018 ( 32 účastníkov )
- TK Hradová Lučenec odhlásilo zo súťaže „B“ družstvo detí do 10 rokov zmiešané II.tr.,
Podľa rozpisu súťaže detí do 10 rokov družstvo dostane poriadkovú pokutu 67 €.
- TK Rajec poslal žiadosť o preloženie stretnutia I.tr. mužov 1.kolo, z dôvodu 5 hráčov
odcestovaných.
A.Blaško
TK Rajec má na súpiske 11 hráčov, takže nie je dôvod stretnutie odkladať a podľa SP čl.109
môže družstvo na stretnutie nastúpiť, dávam hlasovať:
Výsledok hlasovania:
Za 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p.D.Regendovej, A.Blaška
Vv SsTZ schvaľuje:
Vv SsTZ ukladá:
- Klubom, ktoré mali hrať z „B“ družstvom Hradová Lučenec poslať mailom
oznam o odstúpení družstva zo súťaže
- TK Rajec poslať mailom rozhodnutie Vv, ( družstvo na stretnutie musí
nastúpiť)
Z: D. Regendová
T: ihneď
A.Blaško
- OZ ŠK Odema Púchov v súťaži družstiev hrať nebudú, týka sa to starších a mladších
žiakov II.trieda a zmiešané družstvo detí do 10 rokov
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie, A.Blaška
Vv SsTZ schvaľuje:
Vv SsTZ ukladá:
- Klubom, ktoré mali hrať z družstvom OZ ŠK Odema Púchov, poslať mailom
oznam o odstúpení družstva zo súťaže
Z: D. Regendová
T: ihneď
A.Blaško
- Predložil Vv informáciu o spore medzi klubmi TK B.Bystrica a TC Baselina B.Bystrica, ktorá
súvisí s komunikáciou na sociálnej sieti
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie, A.Blaška
Vv SsTZ schvaľuje:
Vv SsTZ ukladá: Napísať klubom stanovisko Vv
Z: M.Varmus
T: ihneď

A.Blaško
- členom Vv SsTZ pred zasadnutím bola mailom zaslaná na doplnenie Koncepcia rozvoja
tenisu v stredoslovenskom regióne na roky 2018-2022.
M.Stanko
- písomne predložil návrhy na doplnenie jednotlivých bodov koncepcie
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie, A.Blaška
Vv SsTZ schvaľuje: Koncepciu rozvoja tenisu v stredoslovenskom regióne na roky 20182022
Výsledok hlasovania:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vv SsTZ ukladá: Schválenú Koncepciu dať na stránku SsTZ
Z: D.Regendová
T: ihneď
Vv SsTZ ukladá:
A.Blaško- na najbližšom zasadnutí Vv STZ zistiť aké sú možnosti udeľovania kariet SsTZ do
kvalifikácií na medzinárodné turnaje usporiadané v stredoregióne
J.Tužinská- istiť na VÚC B.Bystrica predkladaní žiadostí na poskytovanie dotácie z rozpočtu
VÚC na organizovanie športových aktivít
M.Varmus- vytvoriť facebook stránku SsTZ
T: priebežne

Budúce zasadnutie Vv SsTZ sa uskutoční v druhej polovici júna 2018

