ZPRÁVA STK pro konferenci ČAST 2011
Od poslední konference ČAST v r. 2010 pracovala STK ve složení
Předseda
místopředseda
členové

Václav Drozda (ředitel soutěží ČAST)
Jiří Vlček
František Herot
Karel Chyba

V tomto složení pracovala STK po celé funkční období od mimořádné konference v r. 2007,
z počátku byl členem ještě Ladislav Pavelek, který v r. 2008 přešel do funkce předsedy komise
rozhodčích.
Podle přidělených úkolů STK organizovala a řídila převážně ligové soutěže družstev mužů a žen
(mimo extraligu mužů řízenou APK) a Český pohár. Zajišťování jednorázových soutěží a soutěží
mládeže přešlo v posledních létech na jiné odborné komise a VV.

Sezóna 2010-11
Podle písemného vyhodnocení soutěžního ročníku 2009/10 zúčastněnými družstvy, vypracovala
STK „Hodnocení“, které bylo podkladem pro návrh soutěží 2010/11.
Ze závěrů v hodnocení a požadavku většiny ligových družstev připravila STK do návrhu rozpisu
ligy 2010/11 změněný hrací systém, který však nebyl VV schválen a soutěže probíhají podle
shodného schéma jako v minulé sezóně.
STK v součinnosti s ředitelem soutěží řídí právě probíhající soutěže ve 13ti třídách a skupinách
mužů a žen za účasti 155 družstev.
Pro soutěže je každoročně připravena termínová listina, rozlosování, adresáře. Zveřejněny jsou
soupisky družstev a všechny navazující záležitosti a změny. Uspořádány byly i aktiv ligových
družstev a porady extraligových družstev žen.
Vlastní řízení probíhá prostřednictvím Zpráv ČAST, o výsledcích a průběhu soutěží jsou účastníci i
další zájemci informováni v Infu, na IS www.pinec.info a na teletextu TV Nova str.291.
Průběh soutěží je plynulý, několik odvolání proti rozhodnutí STK řešil VV a vždy potvrdil stanovisko
STK.
V 2.polovině roku 2010 proběhl II. stupeň 20. ročníku Českého poháru družstev mužů a žen.
Soutěž mužů za účasti 65ti družstev probíhala vylučovacím způsobem, v kategorii žen hrálo 17
družstev skupinovým systémem.
Finále uspořádal MSK Břeclav 18.12.2010 v Lanžhotu.
STK věří, že až bude v květnu dokončen soutěžní ročník 2010/11, bude jej možno hodnotit jako
úspěšný.
Funkční období 2007 – 2011
STK děkuje VV za spolupráci při řízení a organizování soutěží. Vztahy mezi členy STK a VV
hodnotí jako přátelské, zejména děkujeme za vstřícný přístup 1.místopředsedovi Zdeňku Jiráskovi,
pod kterého STK ve VV spadala. Děkujeme za spolupráci i dalším komisím (KR, KM, KVS, TMK,
RK, AK), zejména jejich předsedům a Se-ČAST.
V tomto funkčním období byl prvně zaveden nový způsob vedení asociace, kdy ve VV nebyl
předseda STK.
STK považuje tento model řízení za nevhodný, chybělo bližší propojení „vrcholu“ s „domácími
soutěžemi“. Předkládání návrhů, požadavků vč. jejich důvodů a celý styk pouze „tlumočením“
považuje STK za nevhodné. Pokud bude tímto způsobem řízena ČAST i nadále, měl by mít
předseda STK možnou účast na jednáních VV – pokud se bude jednat o domácích soutěžích, o
návrzích STK, předpisech apod.
Při poslední schůzi STK před volební konferencí poděkoval předseda komise všem členům za
dlouholetou činnost v komisi, za spolupráci a kamarádský přístup. Vzpomenul i na bývalé členy
STK z minulosti (Haralík, Hanek, Bohumský, Brothánek, zejména F.Donát) i na ty, kteří již mezi
námi nejsou (Šiška, Šimonek).

