
ZÁPIS 3-2010/2011 
 

Zápis ze schůze Výkonného výboru Regionálního svazu stolního tenisu v Karviné ze dne 10. 11. 2010. 
 

Přítomni:  Bajtek, Bednář Program: 1. Kontrola plnění 
    2. Doplnění termínu do Plánu práce na II. pololetí 

    2010 
    3.  Informace o Evidenčních seznamech - Registru 
    4. Zpráva STK, soupisky, RBTM 
    5.  Zpráva o hospodaření 
    6. Došlá pošta, různé 
 
 

Nové body: 

3-1  Registr na http://register.pinec.info je v současné době mimo provoz. Podle informací z důvodu 
neujasněných problému s osobními údaji. 

 Registrace zatím probíhá pouze formálně. Jakmile bude registr opět spuštěn, budou nově 
registrovaní dopsáni. 

  

3-2 STK informuje, že soutěže probíhají zatím bez problémů. Všechny oddíly a kluby s výjimkou oddílu 
TJ Baník ČSA Karviná zasílají Zápisy o utkání digitálně! Teoreticky lze dosáhnou kompletního 
zpracování výsledků již v neděli! Tak je to až ve středu. 

 Příslušné změny soupisek jsou průběžně uváděny na pinec.info.  

 

3-3 VV naléhavě hledá mezi členy všech oddílů a klubů zájemce o práci ve výkonném výboru. 
 Zájemci se mohou obrátit přímo na předsedu p. Bajtka, nebo sekretáře p. Bednáře. 

 

3-4 Předseda VV p. Bajtka podal informace z konference OS ČSTV, která se konala 30. 9. 2010. VV 
schválil proplacení jízdného. 

 

3-5 VV schválil poskytnutí dotace za uspořádání oddílového turnaje oddílu Klubsten Karviná. Turnaj se 
koná 17. 11. 2010 v Karviné. Oddíl podal žádost a rozeslal propozice. Pro splnění podmínek 
udělení dotace VV očekává zaslání výsledků. 

 VV schválil poskytnutí dotace za uspořádání oddílového turnaje oddílu SK Slávie Orlová. Turnaj se 
konal 25. 9. 2010 v Orlové. Oddíl podal žádost a rozeslal propozice, ale doposud nezaslal výsledky!  

Pro splnění podmínek udělení dotace VV očekává zaslání výsledků. 

 

3-6 VV upozorňuje na změny telefonních čísel OS ČSTV. 
 tel.: 552 302 895 mob.: 721 109 118 nebo 604 606 958 
 

3-7 Součástí zápisu je příloha přehledu hospodaření v roce 2010. 
 

3-8 UPOZORNĚNÍ! 2. RBTM se koná 20. 11. 2010 v Havířově. Propozice v příloze. 
 

 
 
 
     

 

 
                                                                                                

Příští řádná schůze VV RSST v Karviné se koná ve středu 22. prosince 2010 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 


