
ZÁPIS 

Z Regionální konference svazu stolního tenisu v Karviné 

konané dne 19. 5. 2009 v Karviné 

 

Konferenci zahájil pověřený člen VV RSST p. Bednář, který předložil ke schválení 

program a jednací řad regionální konference (RK) RSST. 

Přítomní delegáti schválili předložený jednací řád a program schůze (17 – 0 – 1). 

Dále přítomní delegáti zvolili mandátovou komisi ve složení p. Kotlorz a p. Zářický 

(18 – 0 – 0) a návrhovou komisi ve složení p. Bednář a p. Matůš (18 – 0 – 0). 

Předseda mandátové komise p. Kotlorz pak delegáty seznámil o usnášeníschopnosti 

RK. Ze 30 delegátů, zástupců jednotlivých klubů, oddílů a VV RSST bylo na RK přítomno 20 

delegátů, což je 66,67 %. Tímto je RK usnešení schopná. 

V další části RK podal stručnou zprávu o činnosti VV RSST předseda VV p. Bajtek. 

Po něm následoval krátký příspěvek p. Tomíčka, předsedy STK o činnosti STK a průběhu 

soutěží řízených STK v sezóně 2008/2009. Blok zpráv uzavřel sekretář VV p. Bednář zprávou 

o hospodaření VV v sezoně 2008/2009 a návrhem hospodaření VV na sezónu 2009/2010 a 

zprávou o mládeži. Přítomným zdůraznil, že čerpání i plánovaný navrhovaný rozpočet jsou 

ztrátové, výše výdajů přesahuje výši příjmů, tak jak bylo odsouhlaseno předešlými 

konferencemi RSST. Jediným zásadním zdrojem příjmů RSST jsou evidenční poplatky. 

Doplňujícími zdroji pak registrační a přestupní poplatky a pokuty. 

V průběhu zpráv byly zástupcům vítězných družstev regionálního přeboru („C“ 

družstvo TTC SIKO Orlová – p. Sikora Ladislav) a regionální soutěže („C“ družstvo 

KLUBsten Karviná - p. Horáček Rostislav) předány poháry. 

Diskuzi zahájil p. Bednář, který přítomné seznámil s problémy, které vznikly při 

řešení přestupů hráčů z oddílu Slávie Orlová do klubu TTC SIKO Orlová, které řešila až 

Arbitrážní komise ČÁST. Komise sice rozhodla, že oba přestupy se zamítnou, ale nedostatky 

v SŘ ST odstraněny nebyly. 

Dále p. Bednář přítomné seznámil s problémy s oddílem Sokol Záblatí, které přes 

neustále opožděné zasílání všech potřebných dokumentů došly až k problémům při řešení 

dotací za uspořádání oddílového turnaje. Delegáti také byli seznámeni se zastavením činnosti 

tohoto oddílu z důvodu nezaplacení pořádkové pokuty za neřízení utkání rozhodčími. 

Poměrné rozsáhlá diskuze se vedla, po připomínce p. Pawluse, k otázce rozhodování 

utkání kvalifikovanými rozhodčími. Tato diskuze nakonec, po návrhu p. Kleprlíka, vedla 

k hlasování, při němž přítomní delegáti odhlasovali možnost řízení mistrovských utkání i 

hrajícími hráči s platnou licencí a uvedenými na soupisce rozhodčích. 

V diskuzi také p. Bednář připomněl, že v sezóně 2009/2010 budou na oddíly a kluby 

kladeny vyšší nároky na řádné přihlášení do soutěží a vyplňování evidenčních seznamů, které 

musí být vyplněny i v digitální podobě. 

 

Volební blok: 

Volba delegátů na krajskou konferenci MSSST – delegáti schválili p. Bajtka (18 – 0 – 0). 

Předseda návrhové komise seznámil přítomné delegáty s návrhem usnesení. Delegáti schválili 

návrh usnesení (18 – 0 – 0). 

Zpracoval: Bednář Otakar 


