Výkonný výbor Regionálního svazu stolního tenisu Blansko (VV RSST Blansko)

Zpravodaj RSST Blansko č. 10-2019/20
17.2.2020
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1. Zprávy STK
Komise STK po poradě kontumuje utkání 10. kola RSII mezi Petrovice D a Suchý B ve
prospěch oddílu Petrovice, z důvodu nastoupení družstva Suchý B do zápasu bez platné
soupisky. Dále se oddílu Suchý uděluje pokuta 100,- kč splatná do 14-dnů od vydání ve
zpravodaji RSSTB
STK po dohodě obou soupeřů odkládá zápas 15. kola RPIII mezi Brumov B - Zbraslavec D
na 9. 3.2020.
STK zařazuje na žádost oddílu Voděrady hráče Miroslav Bednář po odehrání 63 zápasů na
61.-75.N místo regionálního žebříčku muži.

2. Zápis z jednání 4.zasedání VV RSSTB

Zápis z 4. Jednání VV RSST Blansko
Datum a místo konání : 12.2.2020, Boskovice Orlovna
Přítomni : Pavel Gyurgyik, Miroslav Španiel, Zdeněk Sedlák, Aleš Přikryl, Michal
Dudek,Miroslav Gyrcz, Jiří kadlec
Host :Vladimír Švancara
Program jednání : 1. Dořešení rozhodčích v probíhající a návrh na
nadcházející sezonu
2. Informace o dotaci z ČASTu
3. Informace k účetnictví
4. Informace STK
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1. Dořešení neplnění podmínek rozhodčích v probíhající a návrh na
nadcházející sezónu
Pavel Gyurgyik jako předseda VV RSSTB přednesl svoje stanovisko k řešení
neexistujících rozhodčích v oddílech Křetín, Suchý a Kuničky. Pro tuto sezonu
ponechat tak jak je to v rozpisu soutěže. Netrestat sestupem do nižší soutěže,
ale do rozpisu pro další sezónu jasně stanovit podmínky a případné postihy při
neplnění podmínek rozhodčích, toto bude oznámeno oddílům před
přihlašováním do soutěže. Dále byl předložen rozpis školení rozhodčích do
začátku sezóny 2020-2021 plus informace o dalším možném krajském školení
rozhodčích přinesl Vladimír Švancara. Pavel Gyurgyik přednesl návrh povinnosti
mít v každém oddíle rozhodčího minimálně K, nebo B, nebo A, nebo NU.
Následně proběhla diskuze a vyjadřování jednotlivých členů jaké by si
představovali pravidlo rozhodčích v následující sezóně. Z diskuze vyplynuli
návrhy tří variant o kterých se hlasovalo.
Varianta 1. bez rozhodčích v oddílu
pro 1
proti 4
zdrželi se 2
Varianta 2. oddíly hrající RPI povinnost jeden rozhodčí K oddíly hrající
ostatní soutěže povinnost jeden rozhodčích C
pro 4
proti 2
zdržel se 1
Varianta 3. pro všechny oddíly povinnost jeden rozhodčí K
pro 3
zdrželi se 4
Hlasováním byla pro další sezónu zvolena varianta 2.Toto bude zahrnuto
v rozpise na sezonu 2020/21

2. Informace o dotaci z ČASTu
Pavel Gyurgyik informoval o situaci ohledně podané dotace na ČAST ve výši
6000,- kč, z které se měli hradit výdaje na OBTM. Podle informací, které dostal
Pavel Gyurgyik po telefonickém hovoru s generálním sekretářem ČASTu panem
Brothánkem, měla být dotace za rok 2019 podána do 15.1.2020, tzn. dotaci nám
neproplatí. Bylo navrženo a schváleno dále se touto dotací nezabývat a na příští
rok podat žádost o vyšší dotaci.
3. Informace k účetnictví
Z důvodu vysoké měsíční ceny (1300kč) byla zrušena smlouva o účetnictví
na internetu a založena nová s účetní, která nám povede účetnictví s ročním
poplatkem cca. 3000kč,-.
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4. Infromace STK
Návrh řešení situace ohledně sehraného zápasu Petrovice D- Suchý B , kdy
oddíl Suché B nastoupil k utkání bez platná soupisky. Návrh řešení je kontumace
ve prospěch Petrovic a pokuta pro Suchý 100,- kč za nastoupení k zápasu bez
soupisky. Vše z oddůvodněním je vysvětleno ve zpravodaji
Zapsal : Zdeněk Sedlák
Schválil: Pavel Gyurgyik, Miroslav Španiel, Zdeněk Sedlák, Aleš Přikryl, Michal
Dudek,Miroslav Gyrcz, Jiří kadlec
Příští zasedání VV RSSTB předběžně 17. Nebo 24.4.2020 na herně
v Blansku.

5.Informace o dotaci z ČASTu
Pavel Gyurgyik informoval o situaci ohledně podané dotace na ČAST ve výši
6000,- kč, z které se měli hradit výdaje na OBTM. Podle informací, které dostal
Pavel Gyurgyik po telefonickém hovoru s generálním sekretářem ČASTu panem
Brothánkem, měla být dotace za rok 2019 podána do 15.1.2020, tzn. dotaci nám
neproplatí. Bylo navrženo a schváleno dále se touto dotací nezabývat a na příští
rok podat žádost o vyšší dotaci.

6.Informace k účetnictví
Z důvodu vysoké měsíční ceny (1300kč) byla zrušena smlouva o účetnictví na
internetu a založena nová s účetní, která nám povede účetnictví s ročním
poplatkem cca. 3000kč,-.
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7.Další informace
Návrh řešení situace ohledně sehraného zápasu Petrovice D- Suchý B , kdy
oddíl Suché B nastoupil k utkání bez platná soupisky. Návrh řešení je kontumace
ve prospěch Petrovic a pokuta pro Suchý 100,- kč za nastoupení k zápasu bez
soupisky. Vše z oddůvodněním je vysvětleno ve zpravodaji
Zapsal : Zdeněk Sedlák
Schválil: Pavel Gyurgyik, Miroslav Španiel, Zdeněk Sedlák, Aleš Přikryl, Michal
Dudek,Miroslav Gyrcz, Jiří kadlec
Příští zasedání VV RSSTB předběžně 17. Nebo 24.4.2020 na herně
v Blansku.

3.Akce na okrese,kraji a ČR
29.2. Turnaj Němčice
29.2. Hustopeče – KBTM nejmladší žáci
29.2. Strážnice – KP jednotlivců starší žáci
1.3. Blansko – OBTM
1.3. Hodonín – ŽT dorost
14.3. Vlašim – BTM ČR mladší žáci
14.3. Zruč nad Sázavou – BTM ČR dorost
15.3. Vlašim – BTM ČR nejmladší žáci
15.3. Zruč nad Sázavou starší žáci
21.3. Velké Opatovice – OBTM – závěrečné vyhodnocení
28.3. Brno – ŽT mladší žáci
4.4. Strážnice – KBTM mladší žáci
5.4. Hodonín – KBTM starší žáci, dorost
5.4. Strážnice – KBTM nejmladší žáci
18.4. Dubňany – KBTM nejmladší žáci
18.4. Mikulčice – KBTM starší žáci, dorost
25.4. Lanžhot – KP družstev dorostu
25.4. Lanžhot – KP družstev starších žáků

Pavel Gyurgyik
předseda RSST Blansko
Zpravodaj RSST Blansko
2010

Miroslav Španiel
předseda KM RSSTB
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Zdeněk Sedlák
předseda STK RSSTB
Číslo účtu RSST Blansko: 2000149699 /
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