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ZÁPIS 3-2019/2020 
 

Zápis ze schůze Výkonného výboru Regionálního svazu stolního tenisu v Karviné 
ze dne 14. 5. 2020 

 
Přítomni: Bajtek, Bednář, Kubala, Bednářová, Kleprlík Omluven:  
 
Program:  1. Zpráva STK 
 2. Ukončení sezóny 2019/2020 
 3. Příprava sezóny 2020/2021 
 4. Příprava okresní konference RSST 
  
Nové body: 
3-1  Předseda STK p. Bednář informoval VV o stavu a průběhu soutěží v 2. polovině soutěží sezóny 

2019/2020. 
V průběhu 2.poloviny soutěže došlo před posledními dvěma koly k přerušení dlouhodobé soutěže 
z důvodu vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR. 
Nouzový stav dosud trvá. V soutěžích nebyla odehrána některá mistrovská utkání posledních kol.  
Soutěž již nelze v této sezóně dohrát.  
 

3-2 Na základě návrhu STK VV rozhodl, že k dnešnímu dni 14.5.2020 ukončuje veškeré okresní 
mistrovské soutěže, s výsledky a pořadím k tomuto dni.  
Konečný stav je k dispozici ve STISu. 
Družstva umístěná na prvních místech okresních soutěžích mají nárok na postup do vyšších soutěží.  
Regionální přebor: 
1. TJ Slova Karviná – Lázně Darkov A 
Regionální soutěž 1. třídy: 
1. CSVČ Sv. Jana Boska v Havířově 
Regionální soutěž 2. třídy: 
1. SK Slávie Orlová D 
Družstva umístěná na posledních místech budou sestupovat, pokud do dané soutěže sestoupí 
družstva z vyšších soutěží. Počty sestupujících budou známy až po stanovení počtu sestupujících 
z krajských soutěží. V případě, že by z krajských soutěží do našeho okresu nikdo nesestupoval, 
nebude nikdo sestupovat v okresních soutěží. 

 
3-3 STK připraví rozpis soutěže na sezónu 2020/2021. Přihlášky do soutěží se budou podávat 

elektronicky. Systém a počty účastníků v jednotlivých okresních soutěžích budou, pokud to bude 
možné, zachovány. To ale záleží na počtu přihlášených účastníků. 

 
3-4 VV rozhodl, že OK RSST se bude konat 17.6.2020. S ohledem na současnou epidemiologickou 

situaci VV stanovil kvóty delegátů a hlasů na OK. Každý oddíl, klub má právo na OK vyslat jednoho 
delegáta, který bude mít počat hlasů odpovídající počtu družstev daného oddílu klubu startujících 
v okresních soutěžích. Další hlasy mají členové VV. 
Letošní OK je volební. Pan Jiří Bajtek, stávající předseda VV RSST, oznamuje, že na další funkční 
období již nebude kandidovat! 
 
Tímto se VV obrací na oddíly, kluby s výzvou: “Hledáme nové členy VV“  

 

3-5 Žádáme hospodářku ČUS u vyplacení dotace za uspořádání 5. RBTM 2.000,- Kč klubu SKST Baník 
Havířov a 2.000,- Kč oddílu TJ Slávie Orlová za 6. RBTM. 

3-6 Žádáme hospodářku ČUS u výplatu rozhodčího 5.-6.RBTM pana Bednáře ve výši 2.600,- 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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