
 

 

Z P R Á V A  ZE SCHŮZE VV ZE DNE 21.12.2014 
 

 

Přítomni za VV: Zlámal, Beneš, Kovář, Ondráček, Bezděk.   
 

 

1. Dlouhodobé soutěže družstev v sezóně 2014/15 : 

VV KSST schválil výsledky a pořadí v dlouhodobých soutěžích za první polovinu sezony 2014/15. Průběžné 

výsledky jsou k nahlédnutí na http://stis.ping-pong.cz/htm/index.php?rocnik=2014&oblast=420106. 

  

2. Žádost RSST Olomouc o dočasné převedení správy pod KSST Olomouc : 

 

Na základě žádosti odstupujícího VV RSST Olomouc nastoupí na dočasnou dobu VV KSST na místo vedení 

tohoto regionu. Současným cílem je vypsání dlouhodobé registrované soutěže dospělých v rámci ČAST a převzetí 

soutěží mládeže. VV rozhodl, že převod vedení RSST mají na starosti předseda a sekretář KSST.  

 

3. Krajské kolo Českého poháru pro sezonu 2014/15 : 

  

Vzhledem k loňskému minimálnímu zájmu na účasti na krajském kole Českého poháru VV rozhodl o vypsání této 

soutěže až v průběhu probíhajícího ročníku. Přihlášky a rozpis soutěže budou zveřejněny na webu KSST začátkem 

ledna 2015. Rozlosování a průběh ČP má na starosti předseda STK KSST. 

 

4. Školení trenérů a rozhodčích licence „C“  : 

 

Předseda KTM a KR žádá potenciální zájemce o školení trenérů nebo rozhodčích o zaslání předběžné přihlášek do 

konce ledna 2015. Termín školení bude na základě zájmu účastníků určen po ukončení dlouhodobých soutěží 

KSST. Přihlášky na školení oddíly zašlou emailem na: ondracekalois@seznam.cz a na honzabenes@centrum.cz.   

 

5. Komise mládeže : 

 

Vzhledem k neúčasti předsedy KM nebylo možné nijak posunout dál problémy týkající se včasného vydávání 

propozicí na turnaje, pozdního zadávání výsledků na web a upřesnění termínů a pořadatelství jednotlivých turnajů 

mládeže v rámci KSST. 

Předseda KM pan Těžký má za úkol vypracovat zprávu o činnosti mládeže za první polovinu sezony 2014/15 

nejpozději do další schůze VV KSST. 

 

6. Žádost RSST Šumperk o dotaci z KSST : 

 

Na schůzi byla přednesena žádost RSST Šumperk o dotaci 15.000,- Kč na chod regionálního svazu a podporu 

oddílů vychovávajících mládež. VV KSST tuto žádost bere na vědomí a bude se jejím řešením dále zabývat. 

 

             

 

Následující schůze VV KSST se uskuteční 3.1.2015 od 10:30 hodin v Přerově. 

 

 

 

Ve Šternberku 21.12.2014 

 

 

 

Jaromír Zlámal     Jan Beneš            Karel Kovář 
předseda     sekretář                   předseda STK 

KRAJSKÝ  SVAZ  STOLNÍHO  TENISU  OLOMOUC 
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