Z Á P I S N I CA
zo zasadnutia Komisie mládeže
Občianskeho združenia Bratislavský stolnotenisový zväz (BSTZ)
so sídlom Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača
IČO 42138264, reg. č. min. vnútra VVS/1/900/90-33202 reg. zo dňa 9.1.2009

Dátum: 5.12.2018, 17:00 hod.
Miesto: Zasadačka SSTZ, Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača
Prítomní: podľa prezenčnej listiny nasledovne:
Pavol Alexy, Lucia Čolovičková, Milan Novák, Andreja Vidová, Jaroslav Freund – prezenčná listina je
v prílohe č. 1

Program zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Rozpočet KM na sezónu 2018/2019
3. Organizácia turnajov mládežníckych družstiev
4. Organizácia sústredení v rámci projektu regionálneho výberu
5. Rôzne
6. Záver

Navrhnuté body boli schválené a zaradené do programu zasadnutia.

K bodu 1
Predseda komisie mládeže Jaroslav Freund privítal prítomných členov komisie a skonštatoval, že nie je
prítomná väčšina členov, a teda komisia nie je uznášania schopná. Na základe uvedeného sa hlasovanie
ostatných členov komisie uskutoční per rollam.

K bodu 2
Predseda komisie predložil návrh rozpočtu pre sezónu 2018/2019.
Zmeny oproti predošlej sezóne:
- aktualizácia rozpočtu na MK družstiev k počtu prihlásených družstiev v tejto sezóne (41)
- doplnená dotácia na prenájom haly pre organizátora MK družstiev
- pri organizácii sústredení krajského výberu je čiastka navýšená na občerstvenie/obed pre trénerov
a sparingov
- doplnené odmeny medailistom z M-SR
Hlasovanie:
Za – 9
Proti – 0
Zdržal sa - 3

K bodu 3
Turnaje Majstrovstiev kraja družstiev sa uskutočnia v nasledovných termínoch:
24.2.2019 – staršie žiactvo
17.3.2019 – dorast
14.4.2019 – mladšie žiactvo
19.5.2019 – najmladšie žiactvo
Vzhľadom k tomu, že do kategórie dorasteniek sa prihlásilo len jedno družstvo, turnaj sa neuskutoční
a prihlásené družstvo je priamym postupujúcim do baráže s víťazom TT-kraja.
Samotný priebeh jednotlivých turnajov je možné vzhľadom na počty prihlásených družstiev
v jednotlivých kategóriách upraviť nasledovne:
-

pri počte prihlásených družstiev v kategórii 5 a menej sa hrá systémom každý s každým
pri počte prihlásených družstiev v kategórii 6 a viac je možné s prihliadnutím na množstvo
stretnutí použiť dvojstupňový systém, teda skupiny a vylučovací 2. stupeň. Rozhodnutie
o hracom systéme (každý s každým alebo dvojstupňový) sa v tomto prípade prenecháva
hlavnému rozhodcovi turnaja.

Záujem o organizáciu MK družstiev v kategórii Najmladšie žiactvo prejavilo Stolnotenisové centrum
Bratislava. Ponuka na organizáciu zvyšných MK družstiev platí pre všetky kluby BA-kraja pracujúce s
mládežou. V prípade, že záujemca o organizáciu turnaja MK družstiev nemá dostatočné vlastné
priestory, je možné využiť halu SSTZ.

K bodu 4
Projekt podpory regionálneho mládežníckeho výberu na zasadnutí prerokovávaný nebol a bude
premetom rokovania na budúcom zasadnutí komisie mládeže.

K bodu 5
V rámci rôzneho bolo konštatované, že poukážky za získanie medaily na M-SR obdržali všetci ocenení
hráči. Pripomenutá bola platnosť poukážky najneskôr do konca roka 2018.

Zapísal: Jaroslav Freund
Overili: elektronicky všetci členovia komisie

Prílohy:
1- Prezenčná listina
2- Rozpočet na sezónu 2018/2019
3- Zoznam prihlásených družstiev na Majstrovstvá BA kraja

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Družstvá prihlásené na M-BA-kraja 2018/2019

