
ZÁPIS 4-2010/2011 
 

Zápis ze schůze Výkonného výboru Regionálního svazu stolního tenisu v Karviné ze dne 22. 12. 2010. 
 

Přítomni:  Bajtek, Bednář Program: 1. Kontrola plnění 
    2. Zpráva STK po I. polovině soutěží 2010, RBTM 
    3.  Zpráva o hospodaření 
    4. Hodnocení práce VV RSST za II. pololetí roku 

    2010 
    5.  Plán práce na I. pololetí roku 2011 
    6. Došlá pošta, různé 

Nové body: 

4-1  Registr na http://register.pinec.info je v současné době stále mimo provoz. Změna údajů probíhá v 
provizorně. 

  Aby mohl registr začít fungovat požadujeme po oddílech: 

 1. Vyplněny "Písemný souhlas" - zatím zaslal pouze oddíl Sokol Záblatí a TJ Bohumín 

 2. Písemnou žádost oddílu, klubu o poskytnutí přístupu do Registru na určenou osobu ze 

seznamu evidovaných potvrzenou oddílem, klubem. 
  

4-2 STK informuje, že soutěže v 1. polovině sezóny 2010/2011 proběhly bez problémů. Výsledky jsou 
průběžně zveřejňovány na stránkách www.pinec.info.  

 Většina oddílů a klubů zasílá Zápisy o utkání již emailem, digitálně! Na základě této zkušenosti 
bude STK navrhovat od příští sezóny 2011/2012 jen digitální zasílání Zápisů o utkání. 

 

4-3  Na základě ustanovení SŘ ST a Rozpisu regionálních soutěží družstev mužů a žen ve stolním 

tenise pro soutěžní období 2010/2011 uděluje STK podle čl. 15 tohoto rozpisu pořádkové pokuty 

ve výši 200,- Kč: 
 1. Oddílu SKST Český Těšín na nedostavení se družstva SKST Český Těšín D v utkání Regionální 

soutěže 14.11.2010 s TJ Baník ČSA Karviná B s platnými doklady (soupiskou). 
2. Oddílu CSVČ Havířov na nedostavení se družstva CSVČ B v utkání s TJ Baník ČSA Karviná B s 
platnými doklady (soupiskou). 

 Pokutu nutno uhradit před zahájení 2. poloviny soutěží, do 12. ledna 2011. Doklad zaplacení nutno 
zaslat emailem na adresu předsedy STK p. Bednáře. 

 

4-4 VV stále 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. Zatím se ozval 

jen pan Jochym se Záblatí. Další postup bude projednán na Okresní konferenci RSST Karviná v 
červnu 2011. 

 

4-5 VV schválil poskytnutí dotace za uspořádání oddílového turnaje oddílu SK Slávie Orlová. Oddíl 
rozeslal propozice, 25.9.2010 pravděpodobně uspořádal turnaj, ale dosud nezaslal výsledky, čím 
dosud nesplnil podmínky pro udělení dotace! 

 

4-6 VV žádá klub SKST Český Těšín o zaslání informací o složení nového vedení klubu a zároveň o 
kontakty na něj. 

 

4-7 VV žádá hospodářku OV ČSTV o poukázání částky 1.000,- Kč na účet klubu KLUBSten Karviná. 
Jako dotaci za uspořádání oddílového turnaje dne 17.11.2010. 

 VV žádá hospodářku OV ČSTV o poukázání částky 3.000,- Kč na účet klubu KLUBSten Karviná. 
Jako dotaci za uspořádání 1. a 3. RBTM dne 28.9.2010 a 4.12.2010.  

 VV žádá hospodářku OV ČSTV o poukázání částky 1.500,- Kč na účet klubu SKST Baník Havířov. 
Jako dotaci za uspořádání 2. RBTM dne 20.11.2010. 

                                                                                                

Příští řádná schůze VV RSST v Karviné se koná ve středu 19. ledna 2011 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 


