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ZÁPIS 3-2017/2018 
 

Zápis ze schůze Výkonného výboru Regionálního svazu stolního tenisu v Karviné 
ze dne 11. 4. 2018 

 
Přítomni: Bajtek, Bednář, Kubala, Kleprlík Omluven: Bednářová 
 
Program:  1. STK 
 2. Okresní konference 2018 
 3. RBTM 2017/2018 
 4. Ostatní 
  
 
Nové body: 

 
3-1 Předseda STK p. Bednář informoval VV o ukončení regionálních soutěží sezóny 2017/2018. Soutěže 

skončily až na problémy s T.J. Sokol Záblatí proběhly bez větších problémů. Drobné problémy byly 
správným způsobem zasílání SMS a zápisů o utkání. Konečné výsledky jsou zveřejněny ve STISU 
a v Infu STK č. 8-2017/2018, kde jsou také uvedena postupující a sestupující družstva.  
Bohužel ani závěr soutěže, 20. kolo RP, se neobešel bez dalšího, opakovaného porušení pravidel 
Rozpisu soutěže ze strany T.J. Sokol Záblatí.  
Jelikož se jednalo o opakované porušení, přenechalo STK rozhodnutí o dalším postupu na VV. 

 
3-2 VV RSST Karviná uděluje oddílu TJ Sokol Záblatí pořádkovou pokutu ve výši 600,- Kč za pozdní 

zaslání Zápisu o utkání v RP. Zápis z odloženého utkání, z úterý 20.3.2018 byl zaslán až v úterý, 
27.3.2018; 21:27.  
Zápis měl být odeslán nejpozději 1. pracovní den po utkání, tzn. ve středu 21.3.2018.  
Zápis byl zaslán o 6 dnů později. Pokuta udělena podle „Rozpisu regionálních mistrovských soutěží 
ve stolním tenise“. 

 
3-3 VV RSST Karviná uděluje oddílu TJ Sokol Záblatí pořádkovou pokutu ve výši 600,- Kč za pozdní 

vložení výsledku utkání do systému. Odložené utkání se odehrálo v úterý, 20.3.2018. Výsledek 
utkání byl do systému vložen až další úterý, 27.3.2018; 21:12.  
 Výsledek měl být vložen nejpozději 1. pracovní den po utkání, tzn. ve středu 21.3.2018.  
Výsledek byl vložen do systému o 6 dnů později. Pokuta udělena podle „Rozpisu regionálních 
mistrovských soutěží ve stolním tenise“. 
 

3-4 VV schválil termín pořádání řádné Okresní konference RSST Karviná na středu 30.5.2018 v 15:30 
hodin ve „velké zasedačce“ O ČUS. Sekretář svazu zajistí rozeslání pozvánek a dalších materiálů. 
 

3-5 Ve 2. polovině sezóny 2017/2018 se uskutečnily další čtyři RBTM. 5. KBTM 6.1.2018 v Orlové, 6. 
KBTM 3.2.2018 v Karviné, 7. KBTM 16.2.2018 v Havířově a 8. KBTM 17.3.2018 v Karviné. Průběžné 
a konečné výsledky jsou zveřejněny na www.stolniteniska.cz. Vítězům byly předány poháry a 
medaile. 

 
3-6 VV schválil vyplácení náhrad pro rozhodčí za RBTM ve 2. polovině sezóny 2017/2018 podle zásad 

směrnice ČÁST č. 6/2016 Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci. 
 

3-7 VV na základě schváleného rozpočtu na sezónu 2017/2018 Okresní konferencí RSST Karviná 2017, 
schválil VV pro své členy částku ve výši 5x1.000,- za celoroční práci ve VV na nákup věcných odměn. 

 
3-8 Do doby nevyřízení závazků vůči RSST Karviná nebude oddílu T.J. Sokol Záblatí vyplacena dotace 

za oddílový turnaj ve výši 1.000,- Kč. Tato částka může být využita k zápočtu u vyrovnání.  
 

 

 
3-9 Žádáme hospodářku ČUS o proplacení nákupu 3 ks pohárů v ceně 1.588,- Kč pro vítěze regionálních 

soutěží a 5 ks pohárů a medailí pro vítěze RBTM v ceně 1.029,- Kč p. Bednářovi na základě 
předložených faktur. 
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3-10 Žádáme hospodářku ČUS o zaslání dotace 1.500,- Kč oddílu SK Slávie Orlová za uspořádání 5. 
RBTM. 

3-11 Žádáme hospodářku ČUS o zaslání dotace 1.500,- Kč klubu SKST Baník Havířov za uspořádání 7. 
RBTM. 

3-12 Žádáme hospodářku ČUS o zaslání dotace 3.000,- Kč klubu KLUBSten Karviná za uspořádání 6. a 
8. RBTM. 

3-13 Žádáme hospodářku ČUS o vyplacení náhrad a jízdného vrchnímu rozhodčímu 5. a 7. RBTM p. 
Bednářovi ve výši 2.600,- Kč 

3-14 Žádáme hospodářku ČUS o vyplacení náhrad a jízdného vrchnímu rozhodčímu 6. a 8. RBTM p. 
Horáčkovi ve výši 2.400,- Kč 
 
 

 
 

 
Příští schůze VV RSST v Karviné se bude konat v dohodnutém termínu na O ČUS Karviná. 
 
 

 Bajtek Jiří v. r.  Bednářová Bronislava v. r. 
 …………………………..  ..............……………….. 
 Předseda VV RSST Karviná  Sekretář VV RSST Karviná 
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