
Plán činností OSST Zlín, spolek v sezóně 2019/2020 

 

1. Celoroční soutěže 

VV bude nadále řídit všechny celoroční okresní soutěže. Počet soutěžních tříd bude stanoven podle 

počtu přihlášených týmů do nové sezóny.  

2. Pohár Zlína 

V následující sezóně bude opět vyhlášený Pohár Zlína. VV se bude opět snažit nalézt sponzora 

tohoto turnaje. 

3. Meziokresový turnaj žen 

VV plánuje uspořádat meziokresový turnaj žen ze všech oddílů ve zlínském kraji, nehrajících 

v základu žádné krajské a vyšší soutěže. Předpokládaný termín turnaje je listopad 2019. 

4. Okresní přebory dospělých a mládeže 

Začátkem ledna proběhnou okresní přebory dospělých. Oproti loňskému roku z přeborů odpadne 

samostatná kategorie žen, která bude nahrazena výše zmíněným meziokresovým turnajem žen. 

V březnu proběhnou okresní přebory mládeže. Pokud to počet účastníků povolí, budou přebory opět 

rozděleny do kategorií mladších a starších žáků. 

5. Podpora mládeže 

I v následující sezóně bude kladen zvýšený důraz na podporu a vývoj mládeže. Z tohoto důvodu bude 

dne 14. 5. 2019 svolána mimořádná schůze VV s vedoucími oddílů družstev mládeže ke zhodnocení 

celého průběhu uplynulé sezóny a diskusi na možné úpravy, návrhy na doplnění a další. Celoroční 

soutěž mládeže v nové sezóně bude opět ukončena turnajem TOP4 mládeže. 

6. Zajišťování a propagace školení 

VV se bude aktivně ve spolupráci s krajem podílet na zajišťování a propagaci školení na trenérské a 

rozhodcovské licence. 

7. Změna WWW stránek a internetové domény 

Během měsíce května dojde k aktualizaci WWW stránek včetně přechodu na novou doménu 

„osstzlin.cz“.  

8. Ostatní činnosti 

Výkonný výbor bude nadále dohlížet na dodržování řádu a pravidel ve všech třídách okresních 

soutěží, bude nadále provádět namátkové kontroly mistrovských utkání, nestranně a dle pravidel řešit 

stížnosti a problémy při jednotlivých utkáních. 

VV se bude pravidelně scházet dle situace, minimálně však jedenkrát v měsíci. Nově bude z každé 

schůze prostřednictvím WWW stránek spolku zveřejněn bodový zápis z každé výborové schůze. 

 

Jiří Volf, předseda VV 


