Zápis č.6/2011
zo zasadnutia VV SsTZ konaného dňa 15.12. 2011 v B. Bystrici
Prítomní: VV SsTZ podľa prezenčnej listiny
Program:
1./ Príprava sústredenia apríl 2012
2./ Čiastkové vyhodnotenie HMR 2012
3./ Vyhodnotenie práce VV SsTZ
4./ Informácie z VV STZ a Rady STZ
3./ Rôzne

K bodu 1
- potvrdený termín sústredenia 12.-14.4.2012
- dohodnutie ďalších krokov s trénermi, s miestom konania, finančné zabezbečenie
- v januári sa uskutoční stretnutie predsedu VV SsTZ s ostatnými zainteresovanými
Z: Baran

K bodu 2 Informovala: p.Regendová
- cez víkend sa uskutočnili HMR v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu, kategória
mladších žiakov nebola naplnená (z 32 len18 hráčov)
- ďalší víkend prebehnú HMR v kategóriách staršieho žiactva a mužov-prihlásených
12
- VV schválil dotáciu usporiadateľom HMR:
250 € kategória mladších žiakov a muži
300 € kategória staršieho žiactva a dorastu
- formulár na vyúčtovanie poslať usporiadateľom HMR
T: do 31.12.2011
Z: Regendová
-

pre budúci rok HMR v rozpise uviesť odporúčaný časový rozpis na každý hrací
deň majstrovstiev
T: september 2012
Z: VV SsTZ

K bodu 3
- predseda SsTZ p.Baran poďakoval členom VV SsTZ a revízorovi za prácu
a účasť na zasadnutiach VV SsTZ v r.2011 (účasť 85%)

K bodu 4
- na Rade STZ za náš región dostali ocenenie za Rozvoj tenisu manželia Tužinskí
z Lieskovského LTC
- podľa záujemcov pripraviť termín školenia rozhodcov 1.stupňa a nahlásiť na STZ
T: 26.1. 2012
Z: Regendová
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K bodu 5
- na základe úlohy z VV STZ treba vyplniť formulár „Hodnotenie vybavenosti
areálu“, na základe ktorého bude určené, aká najvyššia trieda turnaja môže byť
klubu v ďalšej sezóne pridelená. Pre halovú sezónu boli určení:
Regendová - ŠK Pepas Slovenská Ľupča, Lieskovský LTC, TC Dixon Tenisia B.B.
Sloboda – LTK Liptovský Mikuláš
Gallo – Kyklop TC Martin
Valentýni – Top tenis academy Zvolen
Beňadik – TK Kysucké Nové Mesto
Baran – Žiarsky TK Green park
Kulich – Elán Veľký Krtíš
T: do konca halovej sezóny
Z: VV
-

Konferencie SsTZ je plánovaná na 24.3.2012

-

Pripraviť správu o činnosti SsTZ za rok 2011 na VV STZ
T: marec
Z: Baran,Regendová
vypracovať náplň činnosti revizora SsTZ
T: do 26.1.2012
Z: Gallo

-

-

pripraviť správu o hospodárení za r.2011 a rozpočet na rok 2012
T: do 26.1.2012
Z: Sloboda,Regendová

-

budúce zasadnutie VV SsTZ sa uskutoční dňa 26.1.2012 o 15,30 hod.

Zapísala: D.Regendová

Za správnosť: Ľ.Baran

V Banskej Bystrici 16.12.2011
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