
USNESENÍ 

Okresní konference svazu stolního tenisu v Karviné 

konané dne 29. 5. 2019 v Karviné 

 

A. Konference RSST bere na vědomí: 

 

1. Okresní konference vzala na vědomí zprávu o činnosti VV a RSST přednesenou 

předsedou VV RSST p. Bajtkem. 

2. Okresní konference vzala na vědomí zprávu o činnosti STK přednesenou předsedou 

STK p. Bednářem 

3. Okresní konference vzala na vědomí zprávu o hospodaření přednesenou STK RSST p. 

Bednářem. 

4. Okresní konference vzala na vědomí zprávu o mládeži přednesenou předsedou STK 

RSST p. Bednářem. 

 

B. Konference RSST zvolila delegáty na Krajskou konferenci MSSST: 

1. Bajtek Jiří  

2. Bednářová Bronislava  

Konference MSSST se koná v sobotu 22. června 2019 v 9:00 hod v Ostravě, ČUS 

(22 – 0 – 0) 

C. Konference RSST schvaluje: 

 

1. Okresní konference schválila čerpání rozpočtu RSST za sezónu 2018/2019 

(22 – 0 – 0) 

2. Okresní konference schválila zásady hlavních výdajů rozpočtu na sezónu 

2019/2020: 

a. V sezóně 2019/2020 nebudou vybírány vklady do soutěží družstev. 

b. V sezóně 2019/2020 bude dotace za uspořádání RBTM 1.500,- Kč 

c. V sezóně 2019/2020 bude dotace za uspořádání oddílového turnaje 1.000,- 

Kč. Podmínkou udělení dotace je však splnění těchto náležitostí: 

1. Podání žádosti o poskytnutí dotace spolu se zasláním 

propozic VV RSST 

2. Schválení turnaje a propozic VV RSST 

3. Uspořádání turnaje 

4. Zaslání těchto dokumentů: 

a. Seznam účastníků obsahující příjmení, jméno a oddíl 

b. Kompletní výsledkové listiny všech soutěží 

c. Hrací plány všech soutěží 

d. V sezóně 2019/2020 zajistí VV nákup pohárů pro vítěze Okresního přeboru 

a soutěže a pohárů a medailí pro přeborníky regionu ve všech kategoriích 

mládeže. 

e. Rozpočet na sezónu 2019/2020 může být deficitní.  

f. Schválený návrh rozpočtu je přílohou tohoto usnesení. 

(22 – 0 – 0)  



3. Okresní konference pověřila STK: 

a. Aby v rozpise soutěží v sezóně 2019/2020 byly zachovány stejné zásady 

pro termíny a hodiny konání mistrovských utkání jako v sezóně 2018/2019. 

(22 – 0 – 0) 

b. Aby při sestavování složení soutěží v sezóně 2019/2020 bylo přihlíženo k 

počtu přihlášených účastníků. Při dostatečném počtu přihlášených, zůstane 

zachována stejná struktura jako v sezóně 2018/2019. 

(22 – 0 – 0) 

c. Aby byl rozpis soutěže na sezonu 2019/2020 doplněn o podmínku, že do 

regionálních soutěží se může přihlásit pouze oddíl, klub s minimálně 

jedním rozhodčím s platnou licencí. 

(12 – 1 – 9) 

d. Aby byl rozpis soutěže na sezonu 2019/2020 doplněn o podmínku 

rozhodování všech mistrovských utkání kvalifikovaným rozhodčím 

s platnou licencí. Splnění této podmínky bude po skončení soutěží 

zkontrolováno a za nesplnění bude udělena pokuty ve výši stanovené 

rozpisem soutěže 

(22 – 0 – 0) 

4. Okresní konference schválila výši vkladů na RBTM na 50,- Kč. 

(22 – 0 – 0) 

5. Okresní konference schválila úhradu nákladů za služby poskytované ČUS. Zároveň 

pověřuje VV sledováním výše nákladů a postupu dalších okresních svazů v této 

problematice. 

(22 – 0 – 0) 

6. Okresní konference schválila pro okresní soutěže v sezóně 2019/2020 používání pouze 

plastových míčků. 

(16 – 1 – 5) 

7. Okresní konference schvaluje toto usnesení. 

(22 – 0 – 0) 

 

 

 

 

Zpracoval: Bednářová Bronislava 


