ZÁPIS ZE SCHŮZE VV STSST ZE DNE 10.10.2021 ONLINE
www.stcstolnitenis.cz

Přítomni členové VV:
Hosté:
Omluvena:

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

1. Podnět TTC Příbram k udělování DK na StčOTm
VV STSST se sešel na základě podnětu TTC Příbram, L. Silaveckého, který se
dotazoval jakým způsobem jsou udělovány divoké karty (DK) pro turnaje Středočeské
OPEN Tour mládeže a juniorů a kdo má oprávnění je udělovat a dále zda je možné
zobrazit na webových stránkách svazu rozložení divizí alespoň den před turnajem.
VV STSST si vyslechl zprávu KR a KMTM, na základě čeho jsou DK udělovány a
celý proces přípravy turnaje StčOTm včetně zařazování do divizí a rozhodl takto:
-

-

-

udělování DK bude s okamžitou platností v kompetenci obou komisí, tedy KR i
KMTM po vzájemné domluvě.
DK se budou udělovat minimálně 5 dnů před konáním turnaje po předchozí
písemné (emailové) žádosti oddílu/hráče/ky pro divize A - E, při žádosti kratší než
5 dnů nebude na takové žádosti brán zřetel. Pro ostatní divize bude zachována
operativa zařazení do divizí i v den konání turnaje před jeho začátkem. Veškeré
změny budou VR všem účastníkům oznámeny před zahájením turnaje.
VV konstatuje, že nebyl porušen rozpis StčOTm 2021/2022 při udělování DK při
prvním turnaji 28.9.2021 v Králově Dvoře. KR se omlouvá účastníkům turnaje, že
na základě udělení DK, na což měla podle rozpisu nárok, nebyla ráno před
turnajem oficiálně oznámena změněna složení divizí.
Při současném množství přihlášek/odhlášek v rámci každého turnaje, není možné
zveřejňovat složení divizí den předem, to bude oznámeno vždy před zahájením
turnaje ráno.

2. Úprava směrnic STSST
Na základě změny mládežnických kategorií se upraví všechny směrnice
STSST do 30.11.2011 v souladu se Soutěžním řádem, Úkol č. 10/2021, T. Nekola

3. Ostatní
KR a KMTM shodly, že pro nominace na nejbližší republikové BTM budou
používány průběžné nasazovací žebříčky po StčOTm (po Open v Neratovicích na
BTM v Praze a Řepích, po Open ve Vlašimi na BTM v Liberci a Jablonci). V lednu
bude v nominacích přihlédnuto i k výsledkům KP jednotlivců.

KR vydá do 15.11.2021 rozpis všech krajských přeborů mládeže, Úkol č.
11/2021, V. Kulich.
KR vydá do 15.11.2021 rozpis krajských přeborů mužů a žen, Úkol č. 12/2021,
V. Kulich, T. Nekola.
Termínová listina pro 2. pol. sezóny 2021/2022 bude zveřejněna do
31.10.2021, Úkol č. 13/2021, J. Grill.
4. Pokuty
Pokuty za pozdní přihlášení na 1. kolo StčOTm:
Sokol Malín (Reimann) 100 Kč
TSM Kladno (Chaloupka, Slámová) 200 Kč

Zapsal: T. Nekola

