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ZÁPIS 1-2022/2023 
 

Zápis ze schůze Výkonného výboru Regionálního svazu stolního tenisu v Karviné konané 15.8.2022 
v NTC Havířov 

 
Přítomni: Bednář, Bednářová, Petr, Kleprlík Omluven: Kubala, 
 
Program:  1. Zpráva STK, příprava nové sezóny 2022/2023 
 2. Nákup a distribuce tabletů 
 3. RBTM 2022/2023 
 4. Ostatní 
 
  
Nové body: 
 
1-1 Předseda STK p. Petr informoval o přípravě sezóny 2022/2023. Byl vydán Rozpis dlouhodobých 

soutěží. Uzávěrka přihlášek byla do 31.7.2022. Do soutěží se přihlásilo 20 družstev. Družstva byla 
zařazena do soutěží. 10 družstev do RP a 10 družstev do RS. Termín schválení soupisek se plánuje 
na 5.9.2022 
 

1-2 VV zajistil nákup 12 ks tabletů (IGET SMART L205, procesor Spreadtrum SC9863A, IPS displej 10,1", 
rozlišení 1920x1200, RAM 4 GB, paměť 64 GB, 4G/LTE, slot na paměťovou kartu, fotoaparát čelní 2 
MPx / 5Mpx zadní, BT, GPS, WiFi, OS Android 10 +, flipové pouzdro). Tablety je aktualizovány a 
připraveny k distribuci u předsedy svazu. VV stanovil zásady pro poskytování, zapůjčení tabletů 
oddílům, klubům. Vzor smlouvy o výpůjčce přílohou zápisu. Osobou zastupující „Vypůjčitele“ může být 
osoba uvedená v Registru jako „Vedoucí klubu“, nebo osoba uvedena v Registru u družstva startujícího 
v okresních soutěžích jako „Vedoucí družstva“ 

 
 

1-3 RSST se bude snažit do konce roku 2022 uspořádat co nejvíce RBTM. Tak, aby maximálně mohl využít 
přislíbenou dotaci na 8 RBTM v roce 2022 z MSSST. Pro RBTM v sezóně 2022/2023 budou platit 
zásady, které stanovila Okresní konference RSST 2022. 
- Účastníci nebudou na RBTM platit vklady. Vklady, příjem pořadatele, RSST kompenzuje pořadateli 

dotací 50,- Kč za zúčastněného, cizího, hráče. 
- RSST uhradí účastníkům z oddílů, klubů mimo obec konání RBTM, jízdné, náklady na dopravu. A to 

buď v plné výši na základě předložených dokladů MHD, nebo v kilometrovném, ve výši 4,- Kč/km na 
jedno vozidlo, na jeden oddíl, klub. 

- Členská základna mládeže v okrese je podle evidenčních seznamu velmi nízká. Účast na RBTM 
nelze odhadnout. Pořádání RBTM tam, kde je zapotřebí vynaložit nějaké náklady, může být pro 
pořadatele ztrátové. Proto se VV rozhodl, že se po dohodě s SKST Havířov pokusí uspořádat 
všechny RBTM v pátky, v odpoledne, v NTC Havířov. 

 

 
1-4 Informace pro hospodářku OS ČUS. VV potvrzuje, že by proveden nákup 12 ks tabletů, který byly 

převzaty po uhrazení faktury. 
 
 
 
 

 
Termín a způsob konaní příští schůze VV RSST v Karviné bude operativně dohodnut mailem. 
 
 

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