
Shrnutí činností OSST Zlín za mládež v sezóně 2018/2019: 

 

  

 

1. Soutěž mládeže: 

2. Okresní přebory mládeže  

3. Krajské přebory mládeže  

4. Republikové přebory mládeže  

5. TOP 4  

6. Schůze vedoucích oddílů pro mládež 

7. Odborná pomoc zvolená z vedoucích mládeže pro výbor 

 

1. V roce 2018/2019 jsme se pokusili o výrazné změny v soutěži mládeže, kdy soutěž chceme 

zlepšovat a změny tvořit i v příštím roce. Protože jsme nechtěli poškodit žádné oddíly, obeslal 

jsem všechny krátkým dotazníkem, ale bohužel ten moc úspěch neměl, proto jsme změny 

dělali tak, aby byla soutěž co nejvíce atraktivní a doufám že se to v rámci možností podařilo. 

 

• V rámci soutěže mládeže vidím dva nejdůležitější posuny, které bych chtěl 

vyzdvihnout a to je ohodnocení prvních tří míst v soutěži, takže již to není o tom si 

pouze zahrát, ale i o co si zahrát a myslím že ceny jsou více než zajímavé.  Dále 

postup do prestižního turnaje TOP 4, kde bude vyhlášeno nejlepší mládežnické TOP 

mužstvo okresu. 

• V rámci rozvoje mládeže jsme posunuli horní hranici hráček, protože přece jen dívek 

je méně a ženský stolní tenis je jiný a pro budoucnost tohoto sportu to může být 

pouze přínosem  

• Já jako zástupce mládeže jsem se zúčastnil několika zápasů v rámci soutěže a byli to 

zápasy plné emocí, slz, smíchu a hlavně na všech hráčích je vidět boj o vítězství a to 

by mělo být na prvním místě  

• V rámci kritických připomínek: nedodržování dresů – zde vidím zvlášť u mládeže 

velkou důležitost.  

2. Krátce jsem se zúčastnil i Okresního přeboru mládeže, který se konal ve Slavičíně a musím 

prvotně vyzdvihnout perfektní organizaci a připravenost haly za to ještě jednou díky.   I přes 

neúčast KST, kde by byli náboje jednotlivých zápasů určitě proti nejlepším mládežníkům 

v okrese ještě zajímavější, tak zápasy byli napínavé a myslím, že rozdělení na mladší a starší 

žáky přineslo vyrovnané souboje a konfrontace.   

3. V rámci krajských bodovacích turnajů jsem se 2x zúčastnil turnaje ve Vsetíně, Zlínský okres se 

vždy umístil ve vyšších místech tabulky viz zprávy kraje. 

4. V rámci republikových přeborů bych chtěl poděkovat trenérům a rodičům, že se zúčastňují i 

těchto turnajů. 

5. TOP 4       

Pro letošní rok jsme pro mládež vytvořili nový prestižní turnaj s putovním pohárem o nejlepší tým 

okresu. Do tohoto turnaje se nelze přihlásit, ale postupují do něj první čtyři mužstva 

z mládežnické soutěže. První ročník se konal ve Fryštáku 



Pořadí:  

• První Kostelec 

• Druhé Otrokovice 

• Třetí Slopné 

• Čtvrtý Slavičín 

•  

6. Pro zlepšení průběhu soutěže mládeže je určitě důležité se jednou za rok sejít a zhodnotit 

celou soutěž. V termínu 14.5.2019 proběhne schůzka vedoucích mládeže s předáním cen, 

kdybychom zhodnotili průběh loňské soutěže a navrhli obměny soutěže pro rok 2019-2020. 

7. Dle mého názoru je nutno do oblasti mládeže dosadit odborného poradce, tím nechci shodit 

práci nás výboru, protože si myslím že posun je obrovský, ale přece jen při práci s mládeží by 

se mělo pracovat systematicky a obezřetně a každá rada je proto pro nás velmi důležitá, 

proto v rámci okresu navrhuji vybrat odborného poradce předpokládám, že z vedoucích 

mládežnických mužstev pro posun práce s mládeží. Zde bych navrhl o dohodu na výše 

zmiňované schůzi mládeže.  

 

 

 

 

 


