
ZÁPIS 10-2009/2010 
 
Zápis z mimořádné schůze Výkonného výboru Regionálního svazu stolního tenisu v Karviné ze dne 11. 5. 

2010. 
 

Přítomni:  Bajtek, Bednář, Kleprlík Program: 1. Řešení odvolání oddílu Sokol Dětmarovice 
  Tomíček omluven: Kotlorz 
 
 
 
 VV na své mimořádné schůzi projednal odvolání oddílu Sokol Dětmarovice proti rozhodnutí STK 

RSST Karviná. 
  
 VV hlasováním v poměru hlasů 2 :1, 1 hlas se hlasování zdržel, rozhodl o zamítnutí odvolání oddílu 

Sokol Dětmarovice proti rozhodnutí STK RSST Karviná. 
 VV potvrdil rozhodnutí STK. 
 VV pověřil předsedu VV p. Bajtka odpovědí na odvolání. 
  
 Oddíl Sokol Dětmarovice podal v letošní sezóně několik námitek a odvolání: 
 
 1. námitka (souběžný start hráčů) podána 21.prosince 2009 a STK se námitkou nezabývala 
 (špatně podaná ) a 28.prosince 2009 vyrozuměla o tomto písemně Sokol Dětmarovice a Slávii 
 Orlovou. 
 Vklad ve výší 100,- Kč za podání námitky propadl RSST. 
  
 2. námitka (souběžný start hráčů) podána 14.ledna 2010. STK námitku projednávala a částečně 
 vyhověla námitce. Kontumovala jednotlivé výsledky hráčů v utkáních, kteří se provinili souběžným 
 startem v soutěžích, ale nedoložili pro STK dostatečné argumenty, pro obhajobu svého jednání. 
 Oddíl Slávia Orlová byl za manipulaci s termíny utkání potrestán pořádkovou pokutou.   STK 
 28.ledna 2010, o tomto rozhodnutí vyrozuměla písemně jak Sokol Dětmarovice, tak Slávii Orlová. 
  Měl by se Sokolu Dětmarovice vrátit vklad 100,- Kč, za podání námitky, ,jež bylo námitce 
 částečně vyhověno !  
 Vklad ve výší 100,- Kč za podání námitky bude vrácen oddílu Sokol Dětmarovice. 
 
 3. námitka (souběžný start hráče) podána 31.března 2010 a STK po projednání námitku zamítlo a 
 8.dubna 2010 o tomto rozhodnutí a dalších jejich připomínkách písemně vyrozuměla, jak Sokol 
 Dětmarovice, tak Slávii Orlová.  
 Vklad ve výší 100,- Kč za podání námitky propadl RSST. 
 
 4. odvolání proti rozhodnutí STK z 8.dubna 2010 (souběžný start hráče), podáno 16.dubna 2010 
 na VV RSST,  který na své mimořádní schůzi, konané 11.května 2010 odvolání zamítl.O tomto 
 rozhodnutí VV neprodleně písemně vyrozuměl, předseda RSST Karviná, oddíl  Sokola 
 Dětmarovice a Slávii Orlovou. 
 Vklad ve výší 100,- Kč za podání námitky propadl RSST. 
 
  

    

 VV žádá hospodářku OV ČSTV o poukázání částky 100,- Kč na účet klubu Sokol Dětmarovice za 
uznanou námitku ze dne 14.1.2010. 

 
 
 
 

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


