ZÁPIS ZE SCHŮZE VV ZE DNE 8.9.2020 V BRANDÝSE N/L
www.stcstolnitenis.cz

Přítomni členové VV:
Přítomni členové KMTM:
Přítomni členové KR:
Hosté:
Omluven:

T. Nekola, T. Pachman, H. Valentová, V. Kulich, L. Kouřil
J. Glogar
K. Sláčalová
P. Kovařík
J. Grill

1. Kontrola plnění úkolů z poslední schůze
Úkol č. 1/2020 splněn
Úkol č. 2/2020 splněn
Úkol č. 3/2020 splněn
Úkol č. 4/2020 splněn
Úkol č. 5/2020 splněn, proběhlo v rámci víkendového kempu v 6/2020
Úkol č. 6/2020 splněn
Úkol č. 7/2020 splněn, doposud proběhly 3 kempy, zbylé budou naplánovány do konce roku
Úkol č. 8/2020 splněn
Úkol č. 9/2020 splněn, dotace byla zamítnuta
Úkol č. 10/2020 splněn
Úkol č. 11/2020 splněn
Úkol č. 12/2020 zrušen, z důvodu zrušení nadstavbové části
Úkol č. 13/2020 splněn
Úkol č. 14/2020 splněn, nadstavba byla zrušena
Úkol č. 15/2020 splněn
2. Zpráva hospodáře o stavu účetnictví a vyúčtování dotace za 1.pol. 2020
-

-

čerpání rozpočtu 2020 probíhá podle plánu, pokud umožní epidemiologická situace,
proběhnou všechny plánované akce
menší úspora oproti plánovanému rozpočtu vznikla zrušením nadstavbové části a
nepředáním pohárů vítězům dlouhodobých soutěží, pouze přeborníkům, zbylá
částka bude alokována pro potřeby zajištění hygienických opatřeních a vládních
nařízení na plánovaných turnajích mládeže
v prvním kole žádostí o dotace na ČAST máme podepsanou smlouvu na 160 tis. Kč,
za první polovinu roku 2020 byla vyfakturována částka ve výši 114 tis. Kč. Zbylá
částka bude pokryta náklady z plánovaného víkendového kempu koncem září 2020
VV STSST odsouhlasil (5-0-0) podat žádost na dotaci ČAST ve 2. kole v celkové
výši 60 tis. Kč (max. do konce října 2020), Úkol č. 16/2020, T. Nekola, tato dotace
bude použita na pátý víkendový kemp a činnost svazu

3. Činnost KMTM, hodnocení 1. pol. 2020, tréninkové kempy, přímá podpora
hráčů, regionů oddílů, návrh financí pro rozpočet 2021, plán akcí do konce roku
2020
- VV STSST schválil (5-0-0) úpravy v Podpoře talentované mládeže, zejména
vyškrtnutí povinnosti účastnit se republikových BTM, neboť hráči/ky nemusí být za
současné situace nominováni, pokud je však hráč/ka nominován/a, podmínka platí
- KMTM se pokusí koncem roku zorganizovat i pátý tréninkový kemp, termín bude
zveřejněn min. měsíc před konáním akce a bude zveřejněn v dokumentu Podpora
talentované mládeže, Úkol č. 17/2020, J. Glogar

-

-

-

-

-

VV STSST schválil (5-0-0) nominace na 1. kolo republikového BTM podle platného
žebříčku mládeže, na další republikové BTM budou dále hráči/ky nominováni vždy
podle aktuálního nasazovacího žebříčku vydaného vždy po každém kole
Středočeské OPEN Tour mládeže a juniorů, viz SMĚRNICE STSST č.1/2016
H. Valentová informovala o ukončení přímé podpory K. Pisárové, která přešla již pod
podporu RCM, v současné době nebude žádnému hráči/ce ve Středočeském kraji
tato forma podpory poskytována
vzhledem k vícenákladům při pořádání školení trenérů Středočeským svazem,
VV STSST rozhodl (5-0-0) o finanční spoluúčast účastníků trenérských kurzů, kteří
nejsou členy Středočeského svazu, na nákladech spojených s uspořádáním celé
akce formou přefakturace nákladů na jejich krajský svaz s účinností od 1.9.2020, tato
informace bude uvedena v pozvánce na další tréninkový kemp spojený se školením
trenérů, Úkol č. 18/2020, J. Glogar
H. Valentová informovala o zrušení regionálních HBO kempů, během kterých
probíhaly školení trenérů, nově se školení trenérů spojí s našimi víkendovými kempy,
dojde však k omezení počtu trenérů pro licenci C, bude udělována licence D, která je
vhodná pro trenéry v klubech
předsedkyně KMTM informovala o neúčasti stolního tenisu, jako sportu, na LODM
v Olomouci v roce 2021
VV STSST souhlasí (5-0-0) s nákupem tréninkových míčku pro regiony v hodnotě
50 tis. Kč
podpora mládeže regionálních svazů platí i v této sezóně, KMTM aktualizuje
dokument METODIKA A PODMÍNKY PODPORY MLÁDEŽE REGIONÁLNÍCH
SVAZŮ na webu Středočeského svazu, Úkol č. 19/2020, J. Glogar
na základě žádosti KMTM schválil VV STSST (5-0-0) pro rok 2021 navýšení
rozpočtu v položce Podpora regionálních kempů dle návrhu KMTM do 20.12.2020,
s tím, že pro rozpočet roku 2021 požaduje stejnou částku, Úkol č. 20/2020,
H. Valentová a dále bude přidána položka Materiálová podpora v rozpočtu KMTM,
Úkol č. 21/2020, T. Nekola
VV STSST schválil (5-0-0) přepracování SMĚRNICE STSST č.1/2020 ve smyslu
vyčerpání celé rozpočtované částky až do výše max. 100 tis. Kč, tedy i formou
navýšení stanovené částky na hráče/ku do 30. 9. 2020, Úkol č. 22/2020, T. Nekola

4. Zpráva KR
-

-

předseda KR V. Kulich informoval, že se zatím neplánuje omezení účastníků na
nadcházejících turnajů StčOT mládeže a juniorů a platí vydaný rozpis, který je
zveřejněn na webových stránkách Středočeského svazu s tím, že jakékoliv omezení
bude aktuálně řešeno s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR, nebo v daném
okrese
povinnost mít lékařskou prohlídku SŘ čl. 404 (hráč je povinen podrobit se jednou do
roka odpovídající lékařské prohlídce) a vyhláška 391/2013Sb nebude na turnajích
kontrolována, tuto povinnost mají oddíly

5. Pravidla pro všechny soutěže pořádané STSST při výskytu onemocnění
COVID-19
Předseda VV STSST T. Nekola předjednal pravidla pro všechny soutěže pořádané
STSST při výskytu onemocnění COVID-19 s předsedou VV ČAST Z. Špačkem a
shodli se na stejném přístupu stanovení jednotlivých pravidel. ČAST tato pravidla
vydá nejpozději do 10. 9. 2020 a poté budou zveřejněny i na našich webových
stránkách a budou platné i v rámci našeho kraje, Úkol č. 24/2020, L. Kouřil

VV STSST schválil tato základní kritéria (5-0-0):
Dlouhodobé soutěže mužů a žen




v případě nařízené karantény 2 a více hráčů základu družstva je možno požádat o odklad
utkání po doložení Potvrzení o nařízení karantény, jinak se hraje
v případě uzavření herny v čase méně než 7 dnů před utkáním je možno požádat o
odklad utkání po doložení Potvrzení o uzavření herny
v případě uzavření herny v čase 7 a více dnů před utkáním je pořadatel povinen zajistit
náhradní hernu v rámci Středočeského kraje, nebo max. 20 km mimo Středočeský kraj,
tato herna musí být předem schválena řídícím orgánem soutěží, tedy STK STSST, VV
STSST odsouhlasil (5-0-0), že svaz může kompenzovat vzniklé náklady pořadatelům

pozn.: detailní postup bude vysvětlen v rozhodnutí VV ČAST, které bude vyvěšeno na
našich webových stránkách
Informaci o případném předčasném ukončení soutěží vzhledem k možné zhoršené
epidemiologické situaci vydá VV STSST případně ve spolupráci s rozhodnutím VV ČAST.

Soutěže mládeže








všichni hráči, trenéři a doprovod jsou povinni si při příchodu do haly vydezinfikovat ruce
při vstupu do haly bude všem změřena teplota
při prezenci jsou všichni hráči povinni odevzdat vyplněné a podepsané Čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
mimo hrací prostor jsou všichni povinni nosit v hale roušku
po dohrání zápasu hráči symbolicky pozdraví soupeře a jeho trenéra a ukloněním pozdraví
rozhodčího u stolu
pořadatel má povinnost zajistit dezinfekci u vstupu a na hrací ploše
veškerá další opatření a omezení vyplývající z aktuální situace, která v daný termín
nastanou, budou vždy publikovány na stránkách Středočeského svazu, může se stát, že
budou omezeny nominace, nebo dojde i ke zrušení celého turnaje rozhodnutím příslušné
KHS, VV STSST odsouhlasil (5-0-0), že v takovém případě bude svaz kompenzovat
vzniklé náklady pořadatelům

Na hlavní stránce Středočeského webu bude vytvořena záložka KORONAVIRUS, kde budou
uváděny veškeré aktuální informace ohledně pravidel a omezení spojených s onemocněním
COVID-19, Úkol č. 25/2020, L. Kouřil

VV STSST schválil (5-0-0) nákup tří profesionální bezkontaktní teploměrů na náklady svazu
a nákupu 100 ks roušek pro případnou potřebu v rámci konání turnaje, Úkol č. 26/2020,
K. Sláčalová. Jelikož platí povinnost nosit vlastní roušky, budou se tyto svazem
nakoupené roušky, prodávat za nákupní cenu.

6. Zařazení hráčů na žebříček kraje
STK STSST zařazuje tyto hráče na Středočeský žebříček:
Gregor Martin – Lokomotiva Zdice – 130.N (muži)
Pokorná Bára – TJ Jizera Káraný – 14. (dorostenky)
7. Ostatní
- VV STSST pověřuje J. Grilla vydáním rozpisu 1. stupně Českého poháru
30.11.2020 Úkol č. 27/2020, J. Grill

-

VV STSST odsouhlasil (5-0-0) vzhledem k nízkému počtu přihlášených družstev
možnost dodatečného přihlášení družstev žen do Středočeské divize s termínem
do 15.9.2020
VV STSST zamítl (5-0-0) žádost předsedy KM Prahy-východ M. Kulíška o
podporu účasti na mládežnických turnajů pořádaných RSST Praha-východ
formou vratek Evidenčních poplatků, hráčů/ek, kteří absolvují min. 50% všech
pořádaných turnajů. Odůvodnění: toto řešení není systémové, zvýhodňovalo by
pouze jeden okres. VV STSST doporučil předsedovi KM Prahy-východ požádat o
dotaci v celkové výši až 15 tis. Kč přímo na ČAST, která má ve svém rozpočtu
tuto částku alokovánu na náklady spojené s organizací mládežnických turnajů.
Některé jiné regiony našeho kraje tuto dotaci již využily. Informaci, jak postupovat
zaslal M. Kulíškovi P. Kovařík.

Zapsal: T. Nekola

