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ZÁPIS 2-2020/2021 
 

Zápis ze schůze Výkonného výboru Regionálního svazu stolního tenisu v Karviné 
Konané formou videokonference ze dne 19. 5. 2021. 

Všechna rozhodnutí budou považována jako schválení formou per rollam. 
 

Přítomni: Bednář, Bednářová, Petr, Kubala, Kleprlík Omluven:  
 
Program:  1. Příprava Okresní konference RSST Karviná 
 2. Volba delegáta na Krajskou konferenci MSSST 
 3. Zpráva STK – příprava sezóny 2021/2022 
 4. Žebříčky RSST za sezónu 2020/2021 
 5. RBTM 2020/2021 
 
  
Nové body: 
 
2-1 VV projednal současnou epidemiologickou situaci a z ní vyplývající omezení. Konstatoval, že při 

daných omezeních, není možno uskutečnit Okresní konferenci RSST Karviná v plánovaném, 
květnovém termínu. Ta se uskuteční ihned, jak to situace umožní. 

 
2-2 Na základě souhlasného vyjádření oddílů, klubu, které VV oslovil mailem, VV schválil delegáta na 

Krajskou konferenci MSSST, která se koná v sobotu 5.6.2021 v 9:00 hod v Ostravě. Delegátem byl 
schválen předseda VV RSST Karviná p. Bednář. 

 
2-3 Předseda STK p. Petr informoval VV o probíhající přípravách příští sezóny 2021/2022. Zároveň 

předložil ke schválení rozpis dlouhodobých okresních soutěží na sezónu 2021/2022.  
 VV rozhodl, že rozpis pro sezónu 2021/2022 bude doplněn o podmínku, kdy start družstev oddílu, 

klubu v Okresním přeboru, bude podmíněn dodržením povinnosti mít vlastního rozhodčího licence 
„C“. Následně VV návrh rozpisu chválil. 

   
2-4 VV schválil formu tvorby Okresních žebříčků dospělých za sezonu 2020/2021. Okresní žebříčky 

dospělých za sezónu 2020/2021 budou vytvořeny na základě bodového pořadí „Žebříčku EloST“ 
k 5/2021. 

 
2-5 VV schválil formu tvorby Okresních žebříčků mládeže za sezonu 2020/2021. Okresní žebříčky 

mládeže budu vytvořeny na základě stávajících kritérií k 6/2021 
 
2-6 VV projednal stav RBTM v sezóně 2020/201. Z plánovaných čtyř podzimních RBTM se podařilo 

odehrát pouze dva. Jarní část seriálu RBTM se vůbec neuskutečnila. V sezóně se neodehrálo ani 
alespoň 5 RBTM, takže tato sezóna nebude vyhodnocována. Výsledky ze dvou uskutečněných 
RBTM ale zůstanou započítány. 
 
 
 

 

 
 

Termín a způsob konaní příští schůze VV RSST v Karviné, s ohledem na současný stav, bude 
operativně dohodnut mailem. 
 
 

 Bednář Otakar v. r.  Bednářová Bronislava v. r. 
 …………………………..  ..............……………….. 
 Předseda VV RSST Karviná  Sekretář VV RSST Karviná 
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