Zápis č.3/2022
zo zasadnutia Výkonného výboru SsTZ dňa 29.3. 2022
Čas začiatku zasadnutia: 8,00 hod.

Čas ukončenia zasadnutia: 9,15 hod.

Prítomní členovia Vv SsTZ : A. Blaško, M. Varmus, , K. Kőberling, J. Tužinská, M. Stanko
Prizvaní na Vv SsTZ: D. Regendová, A.Jakál
Videokonferencia vv SsTZ
Program zasadnutia:
1./ Kontrola zápisu z Vv február / 2022 /
2./ Jarné sústredenie SsTZ 2022 (mladšie a staršie žiactvo , deti do 10 rokov)
3./ Školenie kapitánov družstiev
4./ Príprava trénerskej rady SsTZ
5./ Rôzne
K bodu 1: Kontrola zápisu z Vv február /2022/
Úlohy splnené: Z.č.2/ 2022 bod 3, bod 4
Vv SsTZ berie na vedomie:
- informáciu o splnení úloh
T.Blaško – poďakoval vv SsTZ za spoluprácu a novému predsedovi poprial veľa zdarných
plánov v nasledujúcich 4 rokoch
M.Varmus- poďakoval členom vv SsTZ za dôveru a pevne verí, že budú tak úspešne
spolupracovať ako to bolo v predchádzajúcom 4 ročnom období.
K bodu 2: Jarné sústredenie SsTZ 2022
J.Tužinská
- jarné sústredenie talentovaných hráčov a hráčok SsTZ sa bude organizovať v dňoch 18.20.4.2022 v Lieskovci.
- nominovať hráčov roč.2008 až 2011 podľa rebríčka, 20 hráčov (10 dievčat+10 chlapcov)
- poslať pozvánku účastníkom
- hráčom, ktorý potvrdia účasť bude zaslaný program sústredenia
K.Koberling
- jarné sústredenie mladých tenisových talentov SsTZ do 10 rokov sa bude organizovať
v dňoch 14. – 16.4.2022 v Prievidzi
- nominovať hráčov roč. 2012 až 2013 , 16 hráčov (8 dievčat+8 chlapcov)
- poslať pozvánku účastníkom
- hráčom, ktorý potvrdia účasť bude zaslaný program sústredenia
- sústredenie sa bude organizovať dennou formou
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie: J.Tužinskej, K.Koberlinga
Vv SsTZ schvaľuje:
Vv SsTZ ukladá: spraviť nomináciu hráčov, pozvánku + program sústredenia,
Z: J.Tužinská,K.Koberlin,D.Regendová
T: do 1.4.2022

K bodu 3: Školenie kapitánov družstiev
M.Varmus
- školenie kapitánov družstiev zorganizovať formou webináru , termín 12.4.2022 o 17,00
hod. termín a začiatok školenia bude zaslaný jednotlivým záujemcom na meil , poplatok za
školenie je 10 €.
D.Regendová
- kluby budú prihlášky na školenie kapitánov posielať meilom na stredotenis@stz.sk aj
s vypísaným formulárom do 8.4.2022
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie M.Varmusa ,D.Regendovej,
Vv SsTZ ukladá: Poslať klubom oznam o školení kapitánov
Z: D.Regendová
T:ihneď
K bodu 4: Príprava trénerskej rady SsTZ
M.Varmus
- postupne pracovať v rámci stredoregiónu s klubmi
- zloženie trénerskej rady v rámci SsTZ
M.Stanko
- osloviť jednotlivé kluby v rámci trénerskej činnosti
- na kluby poslať dotazník
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie M.Varmusa ,M.Stanka,
K bodu 5: Rôzne
D.Regendová
- jednotlivé rozpisy súťaží družstiev budú zaslané klubom a zverejnené na stránke
J.Tužinská
- do rozpisov detí do 10 a do 8 rokov dopísať „ Víťazi jednotlivých skupín odohrajú finálový
turnaj na určenom mieste v určenom čase. SsTZ určí miesto a termín, zabezpečí lopty
a ceny.“
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie:,D.Regendovej, J.Tužinskej
Vv SsTZ ukladá: Rozpisy zaslať klubom a zverejniť na stránke
Z: D.Regendová
T: do 4.4.2022

V Banskej Bystrici dňa 29.3.2022

Zapísala D.Regendová

