
ZÁPIS 11-2009/2010 
 

Zápis ze schůze Výkonného výboru Regionálního svazu stolního tenisu v Karviné ze dne 22. 6. 2010. 
 

Přítomni:  Bajtek, Bednář, Kleprlík Program: 1. Kontrola plnění 
  Tomíček, Jochym  2. Zpráva STK, příprava soutěží 2010 – 2011 
    3. Schválení žebříčků mládeže 
    4. Zpráva o hospodaření 
    5. Došlá pošta, různé 
 

Nové body: 

11-1 VV schválil rozpis regionálních soutěží na sezónu 2010/2011 předložená předsedou STSK P. 
Tomíčkem. Rozpis bude rozeslán na oddíly a kluby. 

 

11-2 Předseda VV p. Bajtek seznámil přítomné s průběhem Krajské konference MSSST, která se 
uskutečnila 19.6.2010 v Ostravě. 

 

11-3 VV rozhodl, že v rámci našeho RSST bude plně využito služeb a možností nového registru hráčů 
ČAST, který se v současné době rozbíhá na internetových stánkách pinec.info! 

 Z tohoto rozhodnutí, které vychází z usnesení konference ČAST a nového registračního řádu 
vyplývá pro RSST i oddíly řada novým kroků a povinností. Veškerá evidence a registrace bude 
probíhat přes internet. V současné době RSST "aktivují" hráče z loňských evidenčních seznamů. 

 RSST Karviná poskytl správci centrálního registru e-mailové adresy organizačních 

pracovníků jednotlivých klubů a oddílů. Těmto budou správcem registru zaslány přístupy a 

návody pro práci v registru v rámci svého oddílu, klubu.   
 Oprávnění zástupci oddílů budou v Registru provádět novou registraci, evidenci svých členů tvorbu 

evidenčních seznamů a snad již v sezóně 2010/2011 tvorbu soupisek. 

 UPOZORNĚNI: 
 1. Stálé zůstává v platnosti starý přestupní řád. K podání přestupu se využívají přestupní lístky, 

které jsou v digitální podobě k dispozici na stránkách ČAST (http://www.ping-
pong.cz/cast.php?sekce=formulare) Registrace, přestupní lístek, střídavý start (zip 8 kb). 

 Případně jej na vyžádání zašle sekretář svazu. 
 2. Nově zaregistrovaným hráčům již nebudou vydávány registrační průkazy v písemné podobě. Ty 

lze získat jen za příplatek. 
 

11-4 Sekretář p. Bednář ověří výši přestupních poplatků. 
 

11-5 Přestupy v rámci našeho regionu zasílejte na adresu sekretáře svazu p. Bednáře: 
 Bednář Otakar, K. Světlé 20/1361, 736 01, Havířov - Podlesí 
 Úhrada se provádí na účet OS ČSTV Karviná s příslušnými variabilními a konstantními symboly. 
 Přestupní termín je od 15.6. do 15.7.2010 
 

11-6 VV schválil regionální žebříčky mládeže. 
 

11-7  Další informace: 

 Přestupy: 

Přestupní termíny 

 15.5. – 30.6. pro přestupy registrovaných závodníků, kteří hlásí přestup s využitím 
„AVÍZA“ bez souhlasu mateřského oddílu 

 15.5. – 15.7. pro všechny ostatní registrované závodníky 

Přestupy v rámci regionu Karviná 

 Okresní sdružení české svazu tělesné výchovy 

č.účtu: 000000 – 0003034791 / 0100, v.s.: 34xxxxxx04  

 

 

 
 

http://www.ping-pong.cz/cast.php?sekce=formulare
http://www.ping-pong.cz/cast.php?sekce=formulare


Přestupy v rámci Moravskoslezského kraje 

 Moravskoslezský svaz stolního tenisu (MSSST) 

č.účtu: 000000 – 1765905359 / 0800, v.s.:    34xxxxxx04 
Adresa: MSSST – hospodář, Ing. Vladimír Lesník, Srbská 261/3; 700 30 Ostrava –  

 Výškovice , STK: Miroslav Henžel; V.Jiřikovského 165/23, 700 30 Ostrava - Dubina 
 

Přestupy v rámci ČAST 

 Česká asociace stolního tenisu (ČAST) 

č.účtu: 000000 – 1735508504 / 0600 v.s.:     34xxxxxx03 
   Adresa: ČAST, Zátopková 100/2; 160 17 Praha 6 – Strahov 
 
  Poznámka: 
  XXXXXX nahraďte evidenčním číslem oddílu (EČO). 

        

Poplatky na sezónu 2010/2011 

Evidenční poplatky 

 200,-Kč ………………………… dospělí 
 100,-Kč ………………………… mládež věková hranice (nar.: 1.1. 1993 a mladší) 
   30,-Kč ………………………… ostatní 

Přestupní poplatky 

 400,-Kč ………………………… dospělí 
 300,-Kč ………………………… mládež 
 700,-Kč ………………………… dospělí (expres) do 3 pracovních dnů 
 500,-Kč ………………………… mládež (expres) do 3 pracovních dnů 

Registrační poplatky 

 100,-Kč ………………………… vystavení nové elektronické registrace 
  od poplatku jsou osvobozeni závodníci a ostatní členové, kteří v sezóně 2009/2010 byli 
uvedeni na Evidenčním seznamu jako hráči nebo ostatní.  

 

Změny v Soutěžním řádu (SŘ) 

Změny v Soutěžním řádu řeší „DODATEK SŘ č.3“ platný od 1.7.2010. Dodatek je součásti tohoto 
Zpravodaje. Podrobnější informace a vysvětlení bude součásti Konference.   
 

Změny v Registračním řádu (RŘ) 

Od 1.7. 2010 platí nový Registrační řád. Veškeré změny jsou v souvislosti s novým registrem 
hráčů ČAST na webových stránkách pinec.info. 
Veškeré nové registrace se již nezasílají na adresu ČAST, ale spadají pod okresní (městské) 
svazy.  

Nová registrace se bude provádět již elektronicky. Informace obdrží zástupci oddílů a 
klubů od správce Registru. V případě problémů budeme řešit následně po dohodě. 

Změny v Přestupním řádu 

V sezóně 2010-11 platí původní Přestupní řád. Nový Přestupní řád bude v platnosti od 15.5.2011 
a je součásti tohoto Zpravodaje. 

 
 
       

11-5 VV žádá hospodářku OV ČSTV o poukázání částky 1.500,- Kč na účet klubu SKST Baník Havířov 
jako dotaci za uspořádání 6. RBTM dne 17. dubna 2010. 

 VV žádá hospodářku OV ČSTV o poukázání částky 3.000,- Kč na účet klubu KLUBsten Karviná 
jako dotaci za uspořádání 7. a 8. RBTM dne 8. a 15. května 2010. 

 

 
                                                                                                

Příští řádná schůze VV RSST v Karviné se koná v úterý 20. července 2010 v 15,00 na OSČSTV 
Karviná.  



 

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


