Členská schůze oddíl stolního tenisu Svitavy – zápis

Datum konání: sobota 15.1.2022
Čas: 18:00 hod.
Místo: salónek restaurace Astra
Přítomno 10 členů, jako host pak bývalý hráč Martin Lacina.
1. Zahájení
Předseda Gordon Sleaman seznámil přítomné se stavem hospodaření, s návrhem na úpravu
členských příspěvků, s úpravou cestovních náhrad a o nutnosti opětovně složit ,,A“ tým z našich
členů. Na základě toho byly upraveny členské příspěvky na rok 2022 následovně.
Děti do 18 let – 1000,Dospělí 2000,Platba může být provedena převodem na účet, nebo hotově členům výboru oddílu a to nejpozději do
28.2.2022. Platby na účet se provádějí na základě obdrženého emailu s výzvou k platbě a variabilním
symbolem. Zde je nutnost zaregistrovat všechny naše členy do ,,Klubového informačního systému
(KIS). Podepsat GDPR, u dětí pak musí jejich zákonný zástupce.
Cestovní náhrady byly upraveny na 4kč/km s nutností dodat podklady nejpozději 2 měsíce od akce,
jinak nebudou proplaceny.
Bylo doporučeno, pokusit se získat nové hráče pro ,,A“ tým, tak aby byl složen výhradně z našich
členů.

2. Tréninky
Po dohodě s vedením školy Felberova byly rozšířeny tréninkové hodiny následovně.
Úterý děti 17:00-18:30 dospělí 18:00 do 20:00
Čtvrtek děti 17:30-18:30 dospělí 18:00 do 21:00
Dále se pak jedná o možnost tréninků o víkendu, případně využití časů určených pro soutěžní utkání
,,A“ týmu.

3. Nábor
Nábor nových členů, děti od 8-15 let bude nadále plně v kompetenci trenérů, p. Pelz a
p.
Šprojcar, v případě zájmu vytvoření přípravky pro děti od 6 let. Z důvodu pojištění by měly být
všechny děti řádně přihlášeny pod TJ Svitavy a to nejdéle 2 měsíce po zahájení tréninků.

4. Technické zabezpečení
Vzhledem k svévolnému používání stolů na stolní tenis žáky ZŠ, bylo přijato opatření a stoly se budou
znovu zamykat pověřeni p. Bartošík a p. Zvára.
-

-

Dále je nutné provést kontrolu, případně opravu sítěk, vyčlenit síťky pro tréninky a pro
zápasy-pověřen p. Lacina. P. Bartošík pak zabezpečí úpravu skříňky pro jejich bezpečné
ukládání.
Rozdělit hrací stoly na tréninkové a na ty, které budou určeny pro zápasy.

-

Oprava a správa nástěnky – pověřen p. Šprojcar
Oprava závěsů, zatemnění – pověřen p. Pelz
Pro účely tréninku zapůjčí oddílu druhého trén. robota -p. Mahmud Hallák
proto je nutné určit pověřené osoby a proškolit je s jejich obsluhou
Je nezbytné provést revizi v seznamu držitelů čipových karet a zajistit jejich případné
přerozdělení!! (celkem 7ks)

5. Propagace a kontakty
Byla zaregistrována nová doména a zprovozněny internetové stránky, kde budou uváděny veškeré
informace, kontakty na vedení klubu a trenéry. (spravuje p. Zvára)
www.pinecsvitavy.cz
email: info@pinecsvitavy.cz
Na facebooku pak byla založena skupina Stolní tenis Svitavy

6. Výbor
Bylo navrženo a schváleno rozšíření výboru, následovně:
Gordon Sleaman – předseda
Martin Zvára – místo předseda
Antonín Uhlíř – hlavní trenér
Milan Šprojcar – vedení družstev, trenér mládeže
Lubomír Pelz - trenér a nábor mládeže

7. Trenéři a rozhodčí
Vzhledem k tomu, že v současné době nemáme licencovaného rozhodčího ani trenéra, bylo
doporučeno přihlásit vybrané členy na kurzy.
Rozhodčí: Milan Jansa, Gordon Sleaman , Lubomír Bartošík a Lubomír Pelz
Trenéři: Lubomír Pelz , Milan Šprojcar, Martin Zvára
8. Zápasy a turnaje
Vzhledem k dlouhodobým problémům s žákovskými soutěžemi se pokusíme v letošním
roce uspořádat oblastní soutěž žáků.

Zapsal: Martin Lacina
Svitavy 15.1.2022

