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ZÁPIS 1-2011/2012 
 

Zápis ze schůze Výkonného výboru Regionálního svazu stolního tenisu v Karviné ze dne 7. 9. 2011 
 

Přítomni:   Bajtek, Bednář, Kleprlík  

Program: 1. Kontrola plnění 
  2.  Doplnění termínů do Plánu práce na II. pololetí 2011 
  3. Informace o Evidenčních seznamech - Registru  
  4. Zpráva STK, příprava sezóny 2011/2012 
  5. Oddílové turnaje 
  6. Zpráva o hospodaření  
  7. Došlá pošta, různé  
 

Nové body: 

1-1  VV doplnil a schválil Plán práce na II. pololetí 2011 

1-2 Sekretář VV p. Bednář informoval o stavu Registru. Všechny oddíly, kluby řádně v termínu vyplnili 
Registr - evidenční seznamy a zároveň uhradili i evidenční poplatky! 

1-3 STK p. Bednář podal zprávu o stavu přípravy mistrovských soutěži. Soutěže jsou rozlosovány. 
Rozlosovaní je uvedeno na stránkách pinec.info, který bude náš RSST tuto sezónu opět používat 
ke zveřejňování výsledků. Stránkách STIS se STK pokusí rozběhnou pro porovnání. Zatím je na 
nich zveřejněn adresář organizačních pracovníků a schválené soupisky družstvem zavedené do 
registru jednotlivými oddíly, kluby. Všechny oddíly již zaslaly své soupisky a nyní se čeká na 
soupisky vyšších soutěži. 

1-4 VV schválil Sportovní kalendář RSST Karviná 2011/2012. 

1-5 VV projednal žádost kubu TTC Siko Orlová o poskytnutí dotace na pořádání oddílového turnaje. 
Turnaj se uskutečnil 3.-4.9.2011. Klub zaslal VV RSST propozice, požádal o dotaci, uspořádal 
turnaj a dodal výsledkové listiny. Tímto splnil podmínky pro udělení dotace, které schválila Okresní 
konference RSST Karviná. 

 Bohužel schválené propozice již nezaslal všem oddílům a klubům RSST Karviná! 
 Na základě této zkušenosti VV rozhodl  o doplnění podmínek pro poskytnutí dotace za uspořádání 

oddílového turnaje: 
 1. Žadatel zašle žádost spolu s rozpisem oddílového turnaje ke schválení minimálně 1 měsíc 

předem. Žádost musí splňovat podmínky uvedené v SŘ ST čl. 105.04. 
 2. Pokud VV tento rozpis schválí, bude v něm uvedeno, že se jedná o turnaj kategorie C (podle SŘ 

ST čl. 105.03 c) a čl. 105.09)  
 3. Pořadatel je takto schválený rozpis povinen nejpozději 3 týdny před turnajem zaslat všem 

oddílům a klubů RSST Karviná a to na emailové adresy jejich organizačních pracovníků 
dlouhodobých regionálních soutěží družstev a na adresu VV RSST. 

 Tyto podmínky nabývají platnost 1.10.2011 

1-6 VV schválil termíny konání RBTM. 1. RBTM se bude konat v sobotu 17.9.2011. VV schválil rozpis 
RBTM. Zároveň schválil úhradu vrchního rozhodčího včetně jízdného podle platných směrnic 
ČAST. 

1-7 VV rozhodl, že schválené přestupy budou zveřejňovány na stránkách Registru. 

1-8 VV v zastoupení předsedou p. Bajtek a sekretáře p. Bednářem uzavřeli smlouvu s OSČSTV 
smlouvu o poskytování služeb. Smlouva zajišťuje RSST schůzovní místnosti, sociální zařízení, 
spravování účtu a další služby potřebné k chodu svazu. Smlouva je uzavřena na jeden rok.Výše 
nákladů pro RSST bude 1.500,- Kč/rok. 

1-9 Upozorňujeme všechny kluby, že dne 14.9.2011 v 16,00 se koná v sále Společenského domu v 
Karviné 3 - Darkov Valná hromada OS ČSTV. VV pověřil zastupováním RSST p. Bednáře. 
Prezentace delegátů od 15,30 do 15,50 hod. 

 

 

1-10 Žádáme hospodářku o odvod části evidenčních poplatků na naše nadřízené svazy ČAST a MSSST.  
Poukázání částky 10.800,- Kč na účet ČAST a částky 17.050,-Kč na účet MSSST. 

 ČAST 
 1735508504/0600 
 v.s. 3480300 
 s.s. 01 
 Zpráva pro příjemce: Odvod ES RSST Karviná 
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 MSSST 
 1765905359/0800 
 v.s. 3480300 
 s.s. 01 
 Zpráva pro příjemce: Odvod ES RSST Karviná 

1-11 Žádáme hospodářku OSČSTV o zaslání dotace klubu TTS Siko Orlová dotaci ve výši 1.000,- Kč za 
uspořádání oddílové turnaje. 

 
 
 
                                                                                                

Příští řádná schůze VV RSST v Karviné se koná ve středu 26. října 2011 v 15,00 na OSČSTV 
Karviná.  
 
 

 

 Bajtek Jiří v. r.  Bednář Otakar v. r. 
 …………………………..  ..............……………….. 
 Předseda VV RSST Karviná  Sekretář VV RSST Karviná 
   Předseda STK RSST Karviná 


