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 Z Á P I S       č. 6/2016-17 

ze schůze VV MSSST dne 21.1.2017 s předsedy svazů 

 

 
 

Přítomní:  

Jiří Olbricht – předseda MSSST; Ing. Vladimír Lesník – místopředseda MSSST  - omluven pro nemoc, Ivo Pavlí-

nek – předseda TKM a KR MSSST; Otakar Bednář – předseda KM MSSST; Miroslav Henžel – předseda STK 

MSSST; Luděk Vařák – sekretář, Vavrečka Radek, Pelech Zdeněk, Bajtek Jiří, Přeček Libor, Kalvar Milan.  

 

1. Předseda MSSST předal všem delegátům kalendář ČAST. 

2. Předseda MSSST podal informaci o práci VV. Podařilo se získat dotace na mládež 

ve výši 230000,- Kč. Mimo režijní výdaje šlo vše na mládež. 

3. Dále podal informaci o schůzi krajské rady při MS KO ČUS.  Bude 8. letní olympi-

áda dětí. Letos bude v Brně. Bude i stolní tenis. Budeme vysílat hráče včetně peda-

gogického dozoru. Bude vyhodnocení nejlepší sportovce MS kraje. Proběhne 2.3. 

v Gongu. Předseda zajistí vstupenky. Existuje CIS (centrum individuálních sportů). 

Je zde zařazen i stolní tenis.  

4. Předseda KM podal info o průběhu KBTM. Pochválil okresy za pořádání OBTM – 

zejména pochválil okres NJ. Doporučuje olympiádu mládeže.  

5. Rozlosování soutěží kraje kolidovalo s ligovými soutěžemi. Podal informaci o prů-

běhu soutěží, kontumacích a pokutách. Dále podal informaci o Českém poháru. 

Konaly se krajské přebory.  

6. TMK zajišťuje pořádání školení trenérů. Podal info o stavu trenérské základny. Dá-

le podal info o stavu rozhodčích.  

7. Sekretář navrhl delegáty na konferenci ČAST – Jiřího Olbrichta a Miroslava Hen-

žela. Schůze navržené delegáty jednomyslně schválila. 

8. Předběžný termín volební krajské konference je 17.6.2017. 

9. Sekretář podal informaci o tom, že zatím nejsou žádné přihlášky na školení trenérů. 

10. Sekretář vyzval předsedy svazů, aby informovali oddíly hrající krajské soutěže o 

nutnosti účasti na konferenci. 

11. Předseda předal podrobný rozpis hospodaření MSSST za uplynulý rok. Vyzval 

účastníky schůze k dotazům na hospodaření. Žádné dotazy nebyly. 

12. 2.3. při MČR dospělých ve Frýdlantě bude probíhat seminář trenérů A, B, C – do-

školení. Poslat informaci končícím trenérům. Další možnost bude asi u World tour 

Olomouc – srpen. 

13. Návrh na změnu bodování, kontumace jsou příliš přísné. Bude možné projednat na 

konferenci. 

14. Proč v systému není uvedeno datum přestupu. Ukládání do STISu – při zadání kon-

ce utkání se smaže začátek utkání. Předáno programátorovi. V řešení.  

 

 
Schválil          Zapsal  

        Jiří   O L B R I C H T    v.r.                                            Luděk Vařák 

              předseda    MSSST                                    sekretář  MSSST  


