
ZÁPIS 

Z Okresní konference svazu stolního tenisu v Karviné 

konané dne 24. 5. 2017 v Karviné 

 

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

program a jednací řad Okresní konference (OK) RSST. 

Přítomní delegáti schválili předložený program schůze (18 - 0 - 0). 

Přítomní delegáti schválili jednací řád (18 – 0 – 0). 

Přítomní delegáti schválili navržené předsednictvo OK ve složení předsedající - p. 

Bajtek, řídící schůze -  p. Bednář (18 - 0 - 0). 

Dále přítomní delegáti zvolili návrhovou komisi ve složení p. Jochym David a p. 

Bednářová Bronislava (18 – 0 – 0) a mandátovou komisi ve složení p. Kleprlík Kamil a Jaglař 

Zdeněk (18 – 0 – 0). 

V další části OK podal stručnou zprávu o činnosti a plnění usnesení OK 2016/2017 

VV RSST předseda VV p. Bajtek.  

Po vystoupení předsedy VV předseda mandátové komise p. Kleprlík seznámil 

přítomné s počtem přítomných delegátů. Na Konference bylo z 30 delegátů s hlasem 

rozhodujícím přítomno 18 delegátů, což je 60%. Tímto byla OK usnášení schopná. 

Dále následoval příspěvek p. Bednáře, předsedy STK o činnosti STK a průběhu 

soutěží řízených STK v sezóně 2016/2017. Ve svém vystoupení konstatoval, že soutěže 

proběhly bez závažnějších problémů, ale nebyl spokojen s SMS hlášeními a u jednoho 

z oddílů i s pozdním, opakujícím se zasíláním zápisů o utkání. V průběhu soutěží byla udělena 

pouze jedna pořádková pokuta. A to hned na začátku soutěže za nedostavení se k utkání. To 

bylo také kontumováno. 

Další část vystoupení p. Bednáře věnoval mládeži. Konstatoval, že okres, okresní 

oddíly a kluby v současné době procházejí obdobím, kdy velmi málo mládeže a vedoucích – 

rodičů ochotných věnovat část mládeži. Přesto okresní svaz uspořádal 8 RBTM s průměrnou 

účastí 20 hráčů na turnaj. 

Zprávy o činnosti uzavřel p. Bednář zprávou o hospodaření VV v sezoně 2016/2017 a 

návrhem hospodaření VV na sezónu 2017/2018. Přítomné seznámil s čerpáním rozpočtu 

v sezóně 2016/2017, které bylo deficitní. Deficit ovlivnil nárůst nákladů na odměňování 

rozhodčích podle nové směrnice ČAST. Jinak by byl rozpočet vyrovnaný.  

Rozpočet na sezónu 2017/2018 je opět navrhován jako ztrátový, výše výdajů může 

přesáhnout výši příjmů, tak jak bylo odsouhlaseno předešlými konferencemi RSST. Zásadním 

zdrojem příjmů RSST jsou opět evidenční poplatky a vklady do soutěží družstev. 

Doplňujícími zdroji pak registrační a přestupní poplatky a pokuty.  

Diskuzi zahájil p. Kolek ze Sokola Záblatí s návrhem aby byl stanoven pouze jeden 

sestupující. Pan Bednář, předseda STK mu odpověděl, že bude dodržován SŘ ST, který při 

plánovaném počtu 10 a méně družstev v jednotlivých soutěžích stanoví jen jedno sestupující 

družstvo. To ale muže být narušenou více sestupujícími z vyšších soutěží. 

Pan Schneeberger z T3-TT Těrlicko navrhl, aby v příští sezóně 2017/2018 byly 

družstva do nižší soutěže zařazena podle výkonnosti s tím, že ta nejslabší by hrála RSII a to i 

za možnosti, že by RSI měla jen 8 účastníků. Dalším jeho dotazem byla situace kolem míčku.  



Pan Kubala ze Slovanu Karviná-Lázně Darkov ve svém příspěvku upozornil na 

„modrý pink-pong“, který se v současné době stává populárním i mediálně představovaným. 

V diskuzi bylo konstatováno, že RSST počká na další vývoj. Bylo ale všem účastníkům 

doporučeno vyzkoušet si jej. 

V dalším příspěvku p. Kolek požadoval, aby ranní utkání ve dnech pracovního volna 

nezačínala již v 8:00, ale později.  

Pan Bednář za STK znovu apeloval na všechny oddíly a kluby a řádně zvážily počty 

přihlašovaných družstev. Dále upozornil, že oddíly, kluby si mohou samy zvolit v rámci 

daného kola termíny a začátky utkání a to jak o víkendu, tak i přes týden. 

Tímto byla diskuze ukončena. 

Po diskuzi proběhla volba delegátů na krajskou konferenci MSSST, která se koná 16. 

6. 2017 v 9:00 na KČUS. Delegáty byli jednohlasně (18 - 0 – 0) zvoleni: 

1. p. Bajtek Jiří 

2. p. Bednářová Bronislava 

Po volbě delegátů byly zástupcům vítězných družstev Okresního přeboru („E“ 

družstvo klubu SKST Baník Havířov p. Bednář) a Okresní soutěže („F“ družstvo klubu SKST 

Baník Havířov p. Bednářová) předány poháry. 

Po krátké přestávce přednesla návrhová komise návrh usnesení. Při jeho tvorbě se 

hlasovalo o návrzích p. Kolka, pozdější začátky utkání (17 – 1 – 0), a návrhu p. 

Schneebergera o pokynu STK na tvorbu složení soutěží (18 – 0 – 0). 

OK byla pak ukončena přijetím předneseného a dva návrhy doplněného usnesení. 

Delegáti schválili návrh usnesení (18 – 0 – 0). 

Zpracoval: Bednář Otakar 

https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=23870&rocnik=2016

