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ZÁPIS 8-2010/2011 
 

Zápis ze schůze Výkonného výboru Regionálního svazu stolního tenisu v Karviné ze dne 23. 6. 2011 
 

Přítomni:  Bajtek, Bednář, Jochym Program: 1. Kontrola plnění 
    2. Zpráva STK, příprava sezóny 2011/2012 
    3.  Schválení žebříčků dospělých a mládeže 
    4. Zpráva o hospodaření  
    5. Došlá pošta, různé  
 

Nové body: 

8-1  Všechny oddíly, kluby již zaslaly podepsané souhlasy a žádost o udělení přístupových práv. 
Naskenované kopie byly odeslány STK MSSST. 

  

8-2 25. května 2011 se uskutečnila Okresní konference RSST. Zápis, usnesení a prezenční listina byly 
již zaslány. 

 

8-3 VV zakoupil poháry pro okresního přeborníka družstev, vítěze regionální soutěže a okresní 
přeborníky mládeže a medaile pro mládež na 2. a 3. místech. Vítězným družstvům byly poháry 
předány na okresní konferenci a mládeži byly poháry a medaile předány na posledním RBTM v 
Karviné. 

 

8-4 VV schválil regionální žebříčky dospělých a regionální žebříčky mládeže. Budou oddílů, klubům 
zaslány v digitální podobě. 

 VV upozorňuje, že žebříčky dospělých budou aktualizovány po podávaných přestupech, při 
obnovách registrací a případě nových registracích. 

 

8-5  VV schválil návrh rozpisu dlouhodobých regionálních soutěží družstev pro sezónu 2011/2012. 

Termín podání přihlášek byl stanoven na 31.července 2011. 

 

8-6 VV upozorňuje na změny v přestupním řádu platné od 15. května 2011. Veškeré přestupy a 
registrace se provádějí přes internet, přes Registr ČAST: http://registr.ping-pong.cz/htm/ 

 Přes tento registr vytváří oddíl a kluby i evidenční seznam a pokud to půjde i soupisky družstev 
regionálních soutěží.  

 

8-7 Evidenční seznamy již nejsou v písemné podobě! Budou pouze v digitální, v Registru ČAST. 

Oddíly, kluby musí evidenční seznamy spolu s uhrazením příslušné částky podat do 31. 7. 2011. 
 VV upozorňuje, že oddíly, kluby které nebudou mít uhrazeny evidenční poplatky nebudou připuštěny 

do regionálních soutěže. Nebudou jim ani schváleny evidenční seznamy a tím jim bude i 
znemožněna tvorba soupisek družstev!  

 Za pozdní úhradu evidenčních poplatků bude udělena pořádková pokuta ve výši 0,01% z 

dlužné částky za každý den opožděné platby. Minimálně však 500,- Kč. 
 Kopii dokladu o uhrazení evidenčních poplatků lze zaslat i v digitální podobě, naskenovanou na 

mailovou adresu sekretáře svazu p. Bednáře! 
 

8-8 Dne 11. 6. 2011 se konala krajská konference MSSST. Za RSST se jí zúčastnili p. Bajtek a p. 
Bednář. Zápis a usnesení je přílohou zápisu. 

 

8-9 VV projednal na základě pověření z okresní konference a rozhodl, že v sezóně 2011/2012 bude 
RSST Karviná využívat služby OS ČSTV. Za tuto službu bude hradit dohodnutou částku. O výši této 
částky bude ještě jednat předseda VV RSST p. Bajtek se zástupci OS ČAST. O její výši budou 
oddíly, kluby informovány. 

 VV bude zároveň připravovat právní subjektivitu svazu.  
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8-7 Žádáme hospodářku OSČSTV o zaslání dotace klubu KLUBsten Karviná ve výši 4.500,- Kč za 
uspořádání 6.,7. a 8. RBTM 

  
 
                                                                                                

Termín konání příští schůze VV RSST v Karviné bude upřesněn. 
 
 

 

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


