Zápis č.1/2015
zo zasadnutia VV SsTZ konaného dňa 5.2. 2015 v B. Bystrici
Prítomní: Ľ. Baran, M. Kulich, A. Blaško, M. Varmus, J. Tužinská, D. Regendová, P.Beňadik
Program:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./

Vyhodnotenie HMR
Návrh Koncepcie rozvoja tenisu SsTZ na roky 2015-18
Návrh princípov tvorby TL 2016 v rámci SsTZ
Návrh pre odmeňovanie klubov SsTZ za úspechy v národných súťažiach
družstiev a jednotlivcov
Informácie od predsedov KM k súťažiam detí do 10 rokov
Príprava na Konferenciu SsTZ
Príprava sústredenia mládeže
Rôzne

K bodu 1: Informácia o HMR – p. Regendová
- HMR prebehli vo všetkých kategóriách (okrem žien) bez problémov
Mladšie žiactvo CH 27/10, D 21/8
Staršie žiactvo CH 31/11, D 32/13
Dorast
CH 36/11, D 28/12
Muži
31/8
Seniori
sa uskutočnia 7.2.2015, zatiaľ je prihlásených 12 účastníkov
- Dotácia v sume 300 € bola poslaná usporiadateľom, po skončení HMR seniorov
bude vyúčtovanie HMR zaslané na STZ
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p. Regendovej

K bodu 2: Informoval – p. Baran
- návrh koncepcie rozvoja tenisu SsTZ na roky 2015-18 bol zaslaný členom Vv dňa
29.1.2015
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p. Barana
Vv SsTZ schvaľuje:
Návrh koncepcie rozvoja tenisu SsTZ na roky 2015-18 tak ako bola predložená,
Vv SsTZ ukladá:
Návrh koncepcie rozvoja tenisu SsTZ na roky 2015-18 zverejniť na stránke SsTZ
Z: Regendová
T: ihneď
K bodu 3: Informoval – p. Kulich
- návrh princípov tvorby TL 2016 bol zaslaný členom Vv SsTZ na vyjadrenie
a prípadné doplnenie ďalších návrhov.
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p. Kulicha
Vv SsTZ schvaľuje:
viď príloha
Vv SsTZ ukladá:
Návrh princípov tvorby TL 2016 doplniť o body ktoré boli prednesené na Vv SsTZ, a zaslať
členom Vv SsTZ.
Z: Regendová, Kulich
T: 9.2.2015
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K bodu 4: Informovali:
p. Blaško
- navrhol odmeňovať v mládežníckych kategóriách majstrov jednotlivcov SR leto,
zima, majstrov SR v súťaži družstiev , a kluby umiestnené do 10 miesta v rebríčku
klubov SR v danej sezóne, víťaz detského FC a DC
p. Kulich
- treba najprv vyčleniť sumu z ktorej budeme vychádzať pri odmeňovaní
p. Varmus
- navrhol percentuálne rozdelenie pre mládežnícke kategórie a to:
* víťaz MSR jednotlivcov 45% - pomerne rozdeliť balík medzi kluby
* členská základňa 35% - (17,5%) 1 klub, ktorý v danom roku najviac
zaregistroval hráčov do 10 rokov a (17,5%) 1 klub, ktorý má najviac registrovaných
hráčov do 18 rokov. ( všetky registrácie k 30.9. )
* víťaz MSR družstiev 20% - pomerne rozdeliť balík medzi kluby
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p. Blaška, p. Kulicha, p.Varmusa
Vv SsTZ schvaľuje:
Pre rok 2015 vyčleniť pre mládežnícke kategórie sumu 1000 € pre odmeňovanie, podľa
vyššie uvedeného kľúča
Vv SsTZ ukladá:
Do konca septembra zmapovať mládežnícku členskú základňu jednotlivých klubov
Z: Regendová,
T: september 2015
K bodu 5: Informovali:
p. Tužinská - juh
- poslala dotazníky na 20 klubov odpovede dostala zo 16 klubov, záver je
nasledovný:
- počet turnajov do 10 rokov postačujúci
- na turnajoch jednotlivcov hrať skupiny až potom nasadzovať do pavúka
- súťaž družstiev hrať turnajovým spôsobom
- hrať aj súťaž družstiev detí do 8 rokov
p. Blaško – sever
- počet turnajov do 10 rokov postačujúci
- na turnajoch jednotlivcov hrať skupiny až potom nasadzovať do pavúka
- hrať do 4 hier
- na turnajoch jednotlivcov by v jeden deň nemali začínať chlapci aj dievčatá
- v súťaži družstiev vytvoriť dve skupiny a rozdeliť ich na južnú a severnú
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p. Tužinskej, p. Blaška
Vv SsTZ schvaľuje:
- nezvyšovať počet turnajov detí do 10 rokov , každý hráč musí na turnaji odohrať min.3
zápasy max. 5 zápasov v jednom hracom dni, z toho vyplýva že sa musia hrať skupiny
a potom nasadzovať do pavúka, v skupinách sa bude hrať do 4, za stavu 3:3 rozhodujúca
hra tajbrejk do 7, v pavúku do 6 za stavu 6:6 rozhodujúca hra tajbrejk do 7
Vv SsTZ ukladá:
- Organizátori turnajov detí do 10 rokov do rozpisu turnaja musia uviesť spôsob hry a to, že
sa hrá v skupinách a potom sa nasadzuje do pavúka
- vypísať súťaž družstiev detí do 8 rokov, poslať info. na kluby
Z: Regendová
T: 6.2.2015
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K bodu 6: Informoval:
p. Baran
- Konferencia spojená so žrebovaním sa bude konať 21.3.2015 v budove sekretariátu
SsTZ V Banskej Bystrici
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p. Barana
Vv SsTZ schvaľuje:
Program konferencie
Vv SsTZ ukladá:
- poslať pozvánky na kluby + priložiť materiály, ktoré sú v bodoch programu konferencie
Z: Regendová
T: do 17.2.2015
- pripraviť správu o hospodárení za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015 a zaslať členom
Vv SsTZ
Z: Kulich, Regendová
T: 16.3.2015
- pripraviť správu revízora a zaslať členom Vv SsTZ
Z: Beňadik

T: 16.3.2015

- pripraviť zaradenie družstiev do jednotlivých tried a rozpis súťaže družstiev na rok 2015
a zaslať členom Vv SsTZ
Z: Tužinská, Regendová
T: 16.3.2015

K bodu 7: Informoval:
p. Baran
- termín sústredenia talentovaných žiakov sa uskutoční 14. – 16.4. 2015, miesto
bude určené dodatočne
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p. Barana
Vv SsTZ ukladá:
- pripraviť návrh hráčov, určiť miesto a reálny rozpočet sústredenia
Z: Tužinská
T: 20.3.2015
K bodu 8: Rôzne
p.Kulich
– predložil členom Vv SsTZ návrh nominácie na letné a halové MSR jednotlivcov, po diskusii
bol upravený, schválený a bude predložený na konferencii
- program „deti do škôl“ , treba navštíviť školy, ktoré sú zapojené do tohto programu

Vv SsTZ ukladá:
a) pripraviť na konferenciu pre kluby manuál k zvýšeniu zapojenosti do projektu „Tenis do
škôl“
Z: Varmus
T: 21.3.2015

Zapísal: D. Regendová

Za správnosť: Ľ Baran
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