
ZÁPIS 8-2008/2009 
 

Zápis ze schůze Výkonného výboru Regionálního svazu stolního tenisu v Karviné ze dne 24. 3. 2009. 
 

Přítomni:  Bajtek, Tomíček,  Program: 1. Kontrola plnění 
  Bednář, Kotlorz  2. Zpráva STK, RBTM 
    3.  Oddílové turnaje 
    3.  Zpráva o hospodaření 
    4.  Došlá pošta, různé  

                                                           

Nové body: 
8-1 STK podala zprávu o průběhu soutěží. Soutěže probíhají bez závad. Všechny zápisy byly doručeny. 

STK provedla předběžnou kontrolou plnění povinnosti kvalifikovaných rozhodčích. Největší problém 
je u oddílu Sokol Záblatí. Konečné vyhodnocení bude provedeno po skončení soutěží. 

8-2 VV upozorňuje, že MSSST, komise rozhodčích, by měla, někdy v dubnu, nebo květnu, 

pořádat školení, seminář rozhodčích licence C. Zatím, i když to je uvedeno ve zpravodaji 

MSSST, není rozhodnuto o termínu a rozsahu. Přesto Vám posílám znění uvedené ve 

Zpravodaji MSSST č.11 / 2008 – 09. 
 V sobotu 23. května 2009 pořádá KM MSSST školení i doškolení rozhodčích licence C v herně 

Baník Havířov, ul. Školní 1. Při příležitosti pořádání M-ČR jednotlivců mladšího žactva. Zájemci o 
školení nebo doškolení zašlou své přihlášky ihned na adresu p. Pavlínka – předseda KR MSSST. 
 PAVLÍNEK Ivo; 716 00 Ostrava – Radvanice; Za šachtou  3/33;   mob. 603 753 939;   
otu@otu.cz 

 Je ale možné, že doškolení se uskuteční v sobotu, 18. 4. 2009 při KBTM v Havířově. INFO 

pan Pavlínek!!! 
8-3 VV informuje, že na svém mimořádném jednání projednal odvolání oddílu SK SIávie Orlová proti 

rozhodnutí přestupní komise ve věci schválení přestupu hráčů Pavla Wawrosze a Michala Kucura. 
VV zrušil rozhodnutí přestupní komise - zamítl schválení přestupu. O této skutečnosti byly oba 
oddíly informovány doporučenými dopisy sekretářem VV. 

 Proti rozhodnutí VV se lze, podle SŘ - rozhodnutí 2. Instance, odvolat, pouze k arbitrážní komisi 
ČÁST. 

8-4 VV projednal postup oddílu Sokol Záblatí, jmenovitě p. Jochyma, při uplatňování nároku na dotaci 
za uspořádání oddílového turnaje. VV potvrdil, že finanční dotace je určená za uspořádání 
oddílového turnaje pro oddíl Sokol Záblatí. Tato dotace bud poukázána na příslušný účet oddílu u 
příslušné TJ, nebo Sokola. Pokud oddíl Sokol Záblatí neoznámí číslo tohoto účtu hospodářce 

OSČSTV do 30. 6. 2009, dotace nebude vyplacena. 
8-5 VV schválil nakoupení pohárů pro regionálního přeborníka družstev mužů a vítěze regionální 

soutěže mužů (poháry budou předány na konferenci RSST 19. 5. 2009) a pohárů a medailí pro 
vítěze jednotlivých kategorií RBTM – PR, dorostu, staršího žactva, mladšího žactva a nejmladšího 
žactva (poháry a medaile budou předány na posledním, 8. RBTM v Orlové) 

8-6 Upozorňujeme oddíly a kluby na další RBTM:  

   7. RBTM -  Sobota 11. dubna 2009 – KLUBSten Karviná 
   8. RBTM – Sobota 25. dubna 2009 – SK SIKO Orlová 
8-7 VV projednal žádost klubu SKST Baník Havířov na poskytnutí dotace za uspořádání oddílového 

turnaje – BTM ČAST. VV žádost zamítl s odůvodněním, že dotace již byla v sezóně jednou na BTM 
poskytnuta. 

 

 

         VV žádá hospodářku pro zaplacení: 
1. Na účet klubu SKST Baník Havířov 1.500,- Kč jako dotaci za uspořádání 5. RBTM. 
2. Na účet klubu TTC SIKO Orlová 1.500,- Kč jako dotaci za uspořádání 6. RBTM. 

                                                                                                            
Příští řádná schůze VV RSST v Karviné se koná v úterý 21. dubna 2009 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 
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