
 

 

Z P R Á V A  ZE SCHŮZE VV ZE DNE 31.1.2015 
 

 

 

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

 

 

 

1. Dlouhodobé soutěže KSST : 

 

 Výsledky dlouhodobých soutěží v rámci KSST Olomouc byly schváleny předsedou STK panem Kovářem. 

 

 Zařazení do žebříčku žen: Kopfová Tereza – TJ Sokol Vrbno pod Pradědem – zařazena jako 15.N. 

 

 Pokuta za pozdní zasílání zápisů o utkání – TJ Sokol Dolní Újezd – 100,- Kč – zaplaceno. 

 

 Na základě stížnosti paní Veiglové bylo prošetřeno neoprávněné nastoupení hráče mládežnických kategorií 

Adama Soukupa (SK Přerov) do více než dvou utkání v jednom dni – výsledky hráče ze třetího utkání byly 

kontumovány ve prospěch soupeře a oddílům, kde hráč startuje, bylo uděleno napomenutí. 

 

 Na základě stížnosti pana Cankaře, ohledně startu Romana Kovačíka (TJ Sokol Neředín) ve dvou 

prolínajících se utkáních na rozdílných místech, se zjišťují ostatní okolnosti ze zápisů o utkáních – na příští 

schůzi bude tento problém vyřešen a uzavřen. 

 

2. Krajské přebory mladšího žactva - Brodek u Prostějova – ZMĚNA TERMÍNU : 

  

Rozhodnutím VV KSST Olomouc byl z důvodu konání MČR dospělých v Olomouckém kraji změněn termín 

konání krajských přeborů mladšího žactva o týden, a to na neděli 8.3.2015.  

Krajské přebory se budou konat v sokolovně v Brodku u Prostějova, propozice a nominace budou s předstihem  

na webu KSST Olomouc. 

 

3. Nabídka pořadatelství krajských přeborů staršího žactva, dorostu a krajské TOP 24 : 

 

Do 13.2.2015 přijímá VV KSST Olomouc přihlášky na pořádání krajských přeborů staršího žactva (5.4.2015), 

dorostu (4.4.2015) a krajského turnaje TOP (19.4.2015), který bude určen pro nejlepších 24 mládežníků 

olomouckého kraje (tzn. kat A + B). Podmínkou uspořádání každé z těchto akcí je alespoň 6 stolů.  

Přihlášky zasílejte ve stanoveném termínu na sekretáře KSST: honzabenes@centrum.cz.    

 

4. Zrušení „POHÁRU KSST OLOMOUC“ : 

 

Rozhodnutím VV KSST Olomouc se ruší zamýšlený mládežnický turnaj, který se měl konat v termínu 3.5.2015.  

 

5. Školení trenérů licence C + D : 

 

Přihlášku na školení trenérů licencí C a D zatím zaslalo 7 zájemců z řad olomouckého kraje.  

Školení bude v celkové dotaci 32 hodin (2 víkendy). Přesný termín školení bude upřesněn. 

 

6. Nominace na MČR dospělých – Hranice na Moravě 

 

Nominace na MČR dospělých je k nahlédnutí na webu KSST.  

Kvóta pro Olomoucký kraj je pro letošní rok 4 muži a 3 ženy. VV při nominaci přihlížel na výsledky z KP 

dospělých a na perspektivu jednotlivých účastníků na dalších místech. 
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7. ČESKÝ POHÁR – krajské kolo : 

 

Vzhledem k termínu uzavření přihlášek do krajského kola ČP bude rozlosování provedeno na následující schůzi. 

 

  

      

Následující schůze VV KSST se uskuteční 14.2.2015 od 10:30 hodin v Přerově. 

 

 

 

V Mohelnici 31.1.2015 

 

 

 

Jaromír Zlámal     Jan Beneš            Karel Kovář 
předseda     sekretář                   předseda STK 


