Zápis č.3/2016
zo zasadnutia Výkonného výboru SsTZ dňa 31. 5. 2016 v B. Bystrici
Prítomní členovia Vv SsTZ : Ľubomír Baran, Michal Varmus, Anton Blaško, Jana. Tužinská,
Ospravedlnení členovia Vv SsTZ : Milan Kulich
Počet prítomných členov Vv SsTZ: 4 z 5, zasadnutie je uznášaniaschopné
Prizvaní: Dagmar Regendová, Peter Beňadik
( v zmysle prezenčnej listiny v prílohe)
Program zasadnutia:
1./
2./
3./
4./

Vyhodnotenie LMR SsTZ 2016
Vyhodnotenie jarného sústredenia mládeže SsTZ
Priebeh súťaží družstiev SsTZ
Rôzne

K bodu 1: Vyhodnotenie LMR SsTZ 2016
D. Regendová
Majstrovstvá jednotlivcov prebehli vo všetkých vekových kategóriách, v plánovaných
termínoch, neboli žiadne pripomienky, organizačne zabezpečené na dobrej úrovni.
Počet účastníkov v jednotlivých kategóriách ( 2-hra/ 4.hra ):
mladší žiaci 28/12, mladšie žiačky 29/12, starší žiaci 41/18, staršie žiačky 34/8,
dorastenci 37/12, dorastenky 43/13, muži 31/10, ženy 8/0, seniori 14
poslať tlačivo usporiadateľom na vyúčtovanie LMR, dotáciu pre mládežnícke kategórie 265
€, dospelí 300 €, seniori 172 €

Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p.D.Regendovej
Vv SsTZ schvaľuje:
Dotácie usporiadateľom LMR SsTZ
Vv SsTZ ukladá:
Poslať tlačivo usporiadateľom na vyúčtovanie LMR SsTZ 2016
Z: D.Regendová
T: ihneď
Výsledok hlasovania:

Za 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 2: Vyhodnotenie jarného sústredenia mládeže SsTZ
J.Tužinská
Jarného sústredenia talentovaných hráčov a hráčok zo Stredoslovenského regiónu, ktoré sa
uskutočnilo v dňoch 13 – 15 apríla 2016 na tenisových dvorcoch Lieskovského tenisového
klubu LTC absolvovalo 20 hráčov 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.
Ohlas od účastníkov sústredenia ako aj ich rodičov bol veľmi pozitívny, odchádzali veľmi
spokojní.
Písomne predložené vyúčtovanie sústredenia.
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p.J.Tužinskej
Vv SsTZ schvaľuje:
Vv SsTZ ukladá:
Poslať vyúčtovanie sústredenia spolu s faktúrou (1980 €) na SsTZ
Z: J.Tužinská
T: ihneď
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K bodu 3: Priebeh súťaží družstiev SsTZ
D.Regendová
Polovica súťaže družstiev už prebehla podľa rozpisu, aj keď v niektorých kategóriách nie sú
odohraté hlavne 1.kolá (nepriaznivé počasie)
V súťaži družstiev mužov I.trieda v stretnutiach 2. a 3. kola bolo zistené, že TK ZZO Čadca
nastúpili na stretnutia s dvoma cudzími štátnymi príslušníkmi. Týmto porušili Súťažný
poriadok čl.91 a výsledky týchto stretnutí boli upravené podľa Súťažného poriadku čl.137
Termíny barážových stretnutí družstiev jún 25.- 26.6.2016 prípadne v septembri 10. – 11.9.
2016
M.Varmus
Plagáty DOXXbet pre jednotlivé družstvá I. triedy mužov by mali byť do konca týždňa a budú
rozposlané účastníkom súťaže. Kluby plagáty budú mať vyvesené na dvorcoch do 15.9.2016
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p.D.Regendovej, p.M.Varmusa
Vv SsTZ schvaľuje:
Upraviť výsledky mužov I.trieda 2. a 3. kola TK ZZO Čadca
Termíny barážových stretnutí družstiev
Vv SsTZ ukladá:
Výsledok hlasovania:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4: Rôzne
D.Regendová
Pilotný projekt tréningového procesu detí, ktorý prebiehal v roku 2014 v kluboch TK Elán
Veľký Krtíš a Benet LTC Bytča s finančnou podporou SsTZ. Úlohou bolo zistiť koľko detí
z tohto projektu aktívne hrá. TK Elán Veľký Krtíš z 10 účastníkov 5 a Benet LTC Bytča z 12
účastníkov 4.
J.Tužinská
V rámci rozvoja tenisu v Stredoslovenskom regióne vyhlásiť pre kluby súťaž o najlepšie
projekty. Vv SsTZ výzvu vyhodnotí a podporí vybrané projekty.
M.Varmus
Zostaviť osnovu a podmienky, vypracovať pracovnú verziu pre kluby
L.Baran
6.ročník turnaja tenistov amatérov Ss regiónu sa uskutoční 15.9.2016 na dvorcoch TK
Kremnica
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie D.Regendovej, J.Tužinskej, M.Varmusa, Ľ.Barana
Vv SsTZ schvaľuje:
Vv SsTZ ukladá: Vypracovať výzvu na projekty tenisových klubov na rozvoj mládežníckeho
tenisu
Z: M.Varmus
T: do 20.6.2016

Zapísal: Regendová Dagmar

Za správnosť: Baran Ľubomír
predseda SsTZ

Budúce zasadnutie Vv SsTZ sa uskutoční 6.7.2016
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