BRATISLAVSKÝ A TRNAVSKÝ KRAJSKÝ

S TO LNO TENI S O V Ý ZV Ä Z
Leopoldov, 19. 7. 2016

Z Á P I S
zo spoločného zasadnutia užšieho Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu
Bratislavy a Trnavy.
Prítomní: Alexy Pavol, Freund Jaroslav, (telefonicky aj Róland Grega), všetci BSTZ,
Sládkovič Stanislav, Černý Jozef, Dobiš Vít (KSTZ Trnava).
Program:
1. Otvorenie
2. MRegJ 2016/2017
3. R-BTM 2016/2017
4. OPEN BATT
5. Záver

1. Otvorenie
Spoločné zasadnutie oboch VV otvoril a podľa vyššie uvedeného schváleného programu
viedol predseda VV KSTZ zväzu Sládkovič. Privítal oboch zástupcov BSTZ a zablahoželal
p. Alexymu k zvoleniu do funkcie predsedu VV BSTZ.

2. MRegJ – mládeže 2017
Majstrovstvá regiónu BA-TT jednotlivcov – mládeže budú po dohode opäť spoločné,
pričom kategóriu ml. žiactva a dorastu bude organizovať trnavský kraj (Moravský Sv. Ján)
a kategóriu najml. a staršieho žiactva bratislavský kraj (hala SSTZ). Termíny budú
upresnené po schválení jarnej časti ŠK SSTZ.

3. R-BTM BATT 2016-2017
Sekretár KSTZ TT predložil návrh Propozícií R-BTM BA/TT mládeže pre súťažný ročník
2016/2017. Po diskusii boli propozície prítomnými prijaté, oba VV ich prerokujú na svojom
najbližšom zasadnutí. Do konca roku 2016 sú plánované 4 a v jarnej časti 2 R-BTM. Oba
VV doplnia k navrhnutým termínom usporiadateľov.

4. Turnaj OPEN BATT
Novozvolený predseda BZST – Alexy predložil návrh propozícií na nový cyklus turnajov
pre dospelých hráčov bratislavského a trnavského kraja s názvom POHÁR MUŽOV BATT
OPEN. Zúčastniť sa ho môžu aj ženy a hráči mimo bratislavského a trnavského kraja.
Prítomní prediskutovali jednotlivé body propozícií a napriek výhradám p. Černého, ktorý
nesúhlasil aby bol Pohár OPEN, odporučili navrhované propozície po úpravách svojim VV
schváliť. Aby sa získal čas, tak konečnú verziou (po doplneniach) pošle autor na
schválenie obom VV.

5. Záver
Predsedovia oboch VV poďakovali prítomným členom za účasť a iniciatívny prístup
k rokovaniu. Potvrdili, že vzájomná spolupráca oboch VV bude pokračovať i naďalej
a dohodli sa, že nabudúce sa stretnú na pôde BSTZ.
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