ZÁPIS ZE SCHŮZE VV STSST ZE DNE 2.12.2020 ONLINE
www.stcstolnitenis.cz

Přítomni členové VV: T. Nekola, T. Pachman, H. Valentová, V. Kulich, L. Kouřil, J. Grill
1. Dlouhodobé soutěže dospělých
Na základě rozhodnutí ČAST ze dne 1.12.2020 VV STSST rozhodl takto:
- utkání mužů ve všech dlouhodobých soutěží Středočeského kraje se do 31.12.2020
ruší
- základní část soutěží mužů se odehraje pouze jednokolově s nadstavbovou částí
play-off, play-out
- výsledky 1. - 4. kola mužů podzimní části se započítávají do tabulky
- mění se původní rozlosování soutěží mužů následovně:
 23.-24.1.2021 se odehraje 27.-28.kolo
(místo původně plánovaného kola 15.-16., které se ruší)
 6.2.-7.2.2021 se ruší 17.-18. kolo (vzniká tak pro kraj volný termín)
 13.-14.2.2021 se odehraje 19.-20.kolo
 27.-28.2.2021 se odehraje 21.-22. kolo
 13.-14.3.2021 se odehraje 23.-24. kolo
 27.-28.3.2021 se odehraje 25.-26. kolo
-

nadstavbová část dlouhodobých soutěží mužů se bude hrát 14 dní po odehrání
posledního kola
J. Grill upraví do 7.12.2020 termínovou listinu, Úkol č. 28/2020

-

utkání divize žen se do 31.12.2020 odkládají, náhradní termíny budou stanoveny po
domluvě s oddíly do 15.1.2021, J. Grill, Úkol č. 29/2020.

2. Český pohár
Český pohár I. stupně bude vypsán, rozpis bude zveřejněn do 10.12.2020,
Úkol č. 30/2020. Přihlášky do 31.12.2020.
3. Krajské přebory dospělých
Rozpis krajských přeborů mužů a žen bude vydán do 20.12.2020 s omezením na
maximální počet osob 50 včetně pořadatelů a rozhodčích. Nominace proběhne na
základě přihlášek a umístění v žebříčku za sezónu 2019/2020. V. Kulich zajistí
pořadatele a nominuje rozhodčí, Úkol č. 31/2020.
4. Soutěže mládeže
2. kolo Open Tour mládeže a juniorů (StčOTm) bylo odloženo. Informace o podmínkách
konání a termínech dalších turnajů StčOTm a konání krajských přeborů mládeže všech
kategorií bude zveřejněno do 5.1.2021.

5. Finance Středočeského svazu
T. Pachman do 10.12.2020 doloží na ČAST vyúčtování a fakturace do celkové výše
podpory 160 tis. Kč, Úkol č. 32/2020. T. Nekola osloví VV ČAST s možností využití
2. kola podpory ve výši 30-50 tis. Kč, Úkol č. 33/2020 do 15.12.2020.
6. Ostatní
VV STSST rozhodl o krácení vkladů do krajských soutěží pro sezónu 2021/2022
o 50% současné výše vkladů dlouhodobých soutěží dospělých.
VV STSST vyzývá všechny regiony, které mají účetnictví pod Středočeským svazem,
o zaplacení částky 3000 Kč do 31.12.2020 (dle SMĚRNICE STSST č.2), pokud tak již
neučinily.
Veškerá rozhodnutí VV STSST mohou být změněna na základě aktuální
epidemiologické situace na začátku ledna 2021. VV STSST vydá další informace
nejpozději 5.1.2021.
VV STSST přeje všem členům Středočeského svazu stolního tenisu příjemné prožití
vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2021!

Zapsal: T. Nekola

