
ZÁPIS 2-2010/2011 
 

Zápis ze schůze Výkonného výboru Regionálního svazu stolního tenisu v Karviné ze dne 21. 9. 2010. 
 

Přítomni:  Bajtek, Bednář, Kleprlík Program: 1. Kontrola plnění 
  Kotlorz  2. Doplnění termínu do Plánu práce na II. pololetí 

    2010 
    3.  Informace o Evidenčních seznamech - Registru 
    4. Zpráva STK, soupisky, RBTM 
    5.  Zpráva o hospodaření 
    6. Došlá pošta, různé 
 
 

Nové body: 

2-1  Rozběhl se nový Registr na http://register.pinec.info. V našem okres jej používají všechny oddíly a 
kluby. V letošní sezóně se ještě nevyužila možnost transportu dat a soupisek z Registru do 
pinec.info. Registr je kompletně vyplněn. Chybí pouze fotografie u hráčů oddílu TJ Baník ČSA 
Karviná.  

 Na základě tohoto nedostatku rozhodlo STK o stanovení termínu na doplnění fotografií tohoto 
oddílu do registru. Termín je stanoven na středu 29.9.2010, tzn. před 1. kolem regionálních soutěží. 
Bez fotografií v registru nemohou hráči startovat v mistrovských soutěžích. O případném nesplnění 
tohoto úkonu budou informování i vedoucí jednotlivých družstev v soutěži. 

 

2-2 Všechny oddíly a kluby vyplnily registr a zaplatily evidenční poplatky. Poslední zaplatil oddíl Sokol 
Záblatí. Jelikož se toto hrubé porušení SŘ ST opakoval uděluje VV RSST Karviná oddílu Sokol 
Záblatí pokutu ve výši 500,- Kč. Zároveň, v této sezóně, pozastavuje oddílu možnost žádat o 
dotace. Pokutu je nutno uhradit do termínu zahájení soutěží, do středy 29.9.2010. Doklad o 
zaplacení zaslat digitálně na předsedu STK. 

 

2-3 Informace o přestupech: 
 Všechny podané přestupy a střídavé starty byly schváleny. 
 Z důvodu odeslání přestupu na p. Tomíčka, místo na sekretáře p. Bednáře byl také schválen 

přestup: 
 1. Sikorová Kamila TTC SIKO Orlová - SKST Baník Havířov 
 a přestup: 
 2. Sztula Adam TTC SIKO Orlová - SKST Baník Havířov 
 byl postoupen MSSST. 

 

2-4 VV RSST Karviná schválil úhradu zakoupené kytice na pohřeb p. Tomíčka. 
 VV schválil úhradu mimořádného jízdného sekretáře p. Bednáře z Havířov do Karviné z důvodu 

ověření platby Sokola Zablátí za ES. 
 VV schválil úhradu mimořádného jízdného sekretáře p. Bednáře z Havířov do Českého Těšína z 

důvodu převzetí dokumentů a razítek STK po p. Tomíčkovi a účasti na mimořádné schůzi, jednání 
klubu SKST Český Těšín.  

 

2-5 VV RSST schválil p. Bednáře do funkce předsedy STK. Tímto je oficiálně pověřen vedením 
veškeré agendy STK. STK pracuje ve složení: 

 1. p. Bednář - předseda STK 
 2. p. Kleprlík - člen STK 
 3. p. Kotlorz - člen STK 
 VV schválil úhradu části nákladů na internet ve stejné výši jako u p. Tomíčka. 

  

2-6 VV naléhavě hledá mezi členy všech oddílů a klubů zájemce o práci ve výkonném výboru. 
 Zájemci se mohou obrátit přímo na předsedu p. Bajtka, nebo sekretáře p. Bednáře. 
 

2-7 VV RSST Karviná dodatečně schvaluje tyto platby, které byly provedeny v období mezi 

schůzemi: 
 1. Odvod části evidenčních poplatků na MSSST ve výši 17.030,- Kč z 14.9.2010 
 2. Odvod části evidenčních poplatků na ČAST ve výši 10.740,- Kč z 14.9.2010 



 3. Převod přestupního poplatku za hráče Sztulu na MSSST ve výši 300,- Kč z 23.7.2010 
 

2-8 VV upozorňuje oddíl Sokol Záblatí, že stále nesplňuje podmínku rozhodčích! Zároveň upozorňuje i 
nový oddíl Sokol Rychvald na nezbytnost zajistit si v co nejkratší době kvalifikované rozhodčí 
licence "C". Zatím, jako nový oddíl, má výjimku, bez pokut. Doplnění rozhodčích licence "C" je 
možné na školení rozhodčích pořádaném MSSST. 

 Termín příštího školení rozhodčích bude oznámen po rozhodnutí VV MSSST. Pravděpodobně, 
podle zájmu, se uskuteční koncem této sezóny, na jaře roku 2011. 

 

2-9 VV schválil na Konferenci OS ČSTV jako delegáta za RSST p. Bajtka. Konference se koná 
30.9.2010. Zároveň na tuto konferenci upozorňuje všechny samostatné kluby! Informace o konaní 
podá OS ČSTV v Karviné. 

 

2-10 VV schválil poskytnutí dotace za uspořádání oddílového turnaje oddílu SK Slávie Orlová. Turnaj se 
koná 25.9.2010 v Orlové. Oddíl podal žádost a rozeslal propozice. Pro splnění podmínek udělení 
dotace VV očekává zaslání výsledků. 

 

2-10 VV schválil výši pokuty za pozdní úhrady náležitostí a pokut vyšších než 500,- Kč. 
 Za každý den opožděné platby je stanovena pokuta ve výši 0,01% požadované platby. Minimální 

pokuta je však 100,- Kč. 
 Ustanovení této pokuty je následek opakujících opožděných plateb za evidenční poplatky. 

 

2-11 Tiskopisy Zápisů o utkání: 
 2 ks KLUBSten Karviná (p. Kotlorz) 
 1 ks Baník ČSA Karviná (p. Pawlus) 
 1 ks Slovan VOKD Karviná - Darkov (p. Bajtek)  
 1 ks Sokol Rychvald (p. Kleprlík - předá spolu s SŘ ST a Pravidla ST) 
 K dispozici jsou další. 1 ks formuláře zápisu na 2 družstva, minimálně však 1 ks. Pokud dojdou 

objednáme další. 
 

2-12 VV upozorňuje všechny oddíly a kluby, že preferuje digitální komunikaci. Touto formou lze zasílat i 
dokumenty, které vyžadují podpisy a razítka a zápisy o utkání! 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 
                                                                                                

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

 

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


