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ZÁPIS 1-2013/2014 
 

Zápis ze schůze Výkonného výboru Regionálního svazu stolního tenisu v Karviné ze dne 11. 9. 2013 
 

Přítomni:   Bajtek, Bednář, Kleprlík, Jochym 

Program: 1. Kontrola plnění 
               2. Zpráva STK, příprava soutěží 2013/2014 
  3. Schválení regionálních žebříčku dospělých 
  4. Oddílové turnaje 
  5. Zpráva o hospodaření 
  6. Došlá pošta, různé 
  7. Okresní konference RSST Karviná 
 

Nové body: 
 

 

1-1 VV schválil rozpis a pořadatele RBTM v sezóně 2013/2014. 
 V sobotu 7. 9. 2013 se uskutečnil 1. RBTM v Karviné. Účast 28 hráčů. Mezi účastníky byli 4 hráči 

z Polska, z oddílu Victoria LKTS Haźlach a hráči z okresu Ostrava a Nový Jičín. Příští, 2. RBTM 
se koná v soboru 21. 9. 2013 v Havířově 

1-2 STK p. Bednář informoval VV stavu přípravy dlouhodobých regionálních soutěží. STK v srpnu 
vydala rozlosování soutěží, které je oficiálně zveřejněno na stránkách STISu. Po připomínkách 
byly provedeny drobné opravy v hracích hodinách. 

 Další informace STK byla o právě probíhající přípravě, schvalování soupisek, regionálních soutěží 
2013/214. Všechny oddíly (některé po připomenutí) předložili v požadovaném termínu (5. 9. 2013) 
ke schválení. Mimo dvou oddílů byly všechny soupisky schváleny. 

 STK informovala VV o písemných (mailových) připomínkách oddílů, klubů Siko Orlová (p. Sikora), 
SK Slávie Orlová (p. Zářický), KLUBsten Karviná (p. Horáček) i některých dalších (ústních) 
ke schvalování a tvorbě soupisek. 

 Připomínky byly zejména ke schválenému žebříku, k nezařazení některých hráčů do žebříčku a ke 
schválenému rozpisu soutěží, k nemožnosti uvedení nezařazených hráčů na žebříčku dospělých 
na více než jednu soupisku. 

 STK svůj dosavadní postup zdůvodnila dodržováním schválených a vydaných dokumentů 
(žebříčky a rozpis). Tyto dokumenty byly vydány s dostatečným předstihem a na připomínkované 
části byly všechny oddíly, kluby, jejich zástupci, upozorněni na okresní konferenci, kde nikdo 
nevznesl žádnou námitku. 

1-3 VV projednal vznesené připomínky a požadavky a rozhodl, že vydané dokumenty zůstávají 

bez změn v platnosti. Proti tomuto rozhodnutí se je možno odvolat podle SŘ ST. 
 Zároveň rozhodl: 

1. Pokud oddíl, klub požaduje dodatečné zařazení hráče do regionálního žebříčku dospělých 
(mužů, nebo žen) bude STK vycházet z informací o úspěšnosti z dostupných zdrojů (STIS). 
Podmínkou dodatečného zařazení do regionálního žebříčku je odehrání více než 50% zápasů 
v dlouhodobých soutěží družstev dospělých (mužů pro muže a žen pro ženy) v přecházející 
sezóně. 

2. Pokud hráč tuto podmínku nesplňuje (v přecházející sezóně neodehrál více než 50% zápasů) 
může oddíl, klub požádat o dodatečné zařazení až po odehrání 60% z možných zápasů v 1. 
polovině soutěže, nebo 50% možných zápasů v celé soutěži.) 

3. Zařazení do regionálního žebříčku dospělých může být podmíněno dosažením více než 30% 
úspěšnosti při odehrání více než 50% zápasů v nejnižší regionální soutěži. 

4. Zařazení do regionálního žebříčku dospělých může být podmíněno dosažením více než 60% 
úspěšností při odehrání více než 25% a méně než 50% zápasů v regionálních soutěžích. 

5. STK zpracuje a VV předloží návrh „Metodiky sestavovaní regionálních žebříčků dospělých“. 
Při jeho zpracování bude vycházet ze zásad obdobného dokumentu vydaného MSSST 
„Metodika sestavování krajských žebříčků dospělých 2012 – 13“ 

1-4 Předseda VV p. Bajtek informoval o plánovaných změnách na OS ČSTV Karviná. OS se má 
přejmenovat na Českou unii sportu (ČUS). Jednoty, kluby budou ročními příspěvky za člena 
přispívat na provoz a činnost okresní ČUS. Výhledově se předpokládá, že výše příspěvků by 
mohla činit 50,- Kč za člena. O těchto změnách rozhodně okresní konference OS ČSTV. 
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1-5 Předseda VV p. Bajtek informoval VV o tom, že jako předseda RSST byl nevrhnut do revizní 

komise MSSST. VV souhlasí s jeho činností v revizní komisi MSSST. 
 
 

 
 

 
 
1-6 Žádáme hospodářku OSČSTV o zaslání dotace klubu KLUBSten Karviná ve výši 1.500,- Kč za 

uspořádání 1. RBTM (7. 9. 2013) 
1-7 Žádáme hospodářku OSČSTV o proplacení výkonu funkce vrchního rozhodčího na 1. RBTM 

v Karviné p. Horáčkovi ve výši 623,- Kč. 
 
 
 
 
 
                                                                                                

Příští schůze VV RSST v Karviné se bude konat v dohodnutém termínu na OS ČSTV Karviná. 
 
 
 
 

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


