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

 

Zpravodaj RSST Blansko č. 7-2019/20 

 

 
Obsah : 1. Výsledky OP dospělých 2019 
             2. Výsledky OP mládeže 2019 
             3. Doplnění rozpisu okresních soutěží 2019-2020 
             4. Zprávy STK a poplatky 
             5. Ekonomika-poplatky a správní poplatky 
             6. Akce na okrese,kraji a ČR 
               
 
             

1. Výsĺedky OP dospělých 

 

 

Jednotlivci :  
 

1. místo – Jiří Přikryl 
2. místo – Zukal Aleš 
3. místo - Petr Michal 

 
Čtyřhry : 
      

1. místo – Voráč,Přikryl j. 
2. místo – Petr,Pokorný 
3. místo – Švancara, Dudek 

 

Okresních přeborů dospělých se zúčastnilo celkem 22 
hráčů, z toho 15 hráčů z KST Blansko !!!!!!!! 
 
 
 

2. Výsledky  OP mládeže 2019 

Výsledky OP 
mládeže.doc
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3. Doplnění rozpisu okresních soutěží družstev odst.B technická ustanovení, čl.11 
postupy a sestupy 

 

 

Čl.11 rozpisu soutěží se doplňuje takto :     
 

 

Pokud by z nižších okresních soutěží (RP II - OS II) měla postupovat 
více jak dvě družstva, sehraje poslední možné postupující družstvo z 
nižší soutěže podzimní kvalifikaci s jedenáctým (druhým sestupujícím) 
družstvem vyšší soutěže z předchozí sezóny 2019/20. Kvalifikace se 
bude hrát na soupisky nové sezóny 2020/21. V takovémto případě 
zůstává jediným okamžitě sestupujícím družstvo na 12. místě okresních 
soutěží po sezóně 2019/20. První utkání kvalifikace bude sehráno o 
víkendu dva týdny před zahájením soutěže RP I, odveta kvalifikace 
bude sehrána o víkendu týden před zahájením soutěže RP I. Potvrzení 
o účasti v kvalifikaci zašlou družstva do jednoho týdne od jejího 
vyhlášení. V případě vzdání se obou družstev kvalifikace jedenácté 
družstvo sestupuje do nižší soutěže, právo postupu bude postupně 
nabídnuto dalšímu družstvu v pořadí z nižší soutěže. 

 
Vysvětlení : K postupu více jak dvou družstev z okresních soutěží může dojít dvěma způsoby : 

1. Z krajských soutěží nesestoupí či nepožádá o převedení do našich okresní soutěží žádné 

družstvo z našeho okresu a současně vítěz RP I (případně další družstva v pořadí RP I) uplatní 

své právo startu v krajské soutěži. 

2. V okresních soutěžích neuplatní některé ze stávajících družstev své právo startu v dané 

soutěži (nepřihlásí své družstvo do dané soutěže) a současně nepřevede toto právo startu na 

jiné družstvo. Tím by se počet účastníků dané soutěže snížil a soutěž by bylo třeba doplnit 

dalšími družstvy v pořadí z nižší soutěže 

 
 
 
 

4.Zprávy STK a poplatky 
 
 

a) STK rozhodla, vzhledem k rozdělení tabulky RPII po odehrání 11.kol , že odložené utkání 

9.kola RPII mezi V.Opatovice B - Brumov A se odehraje do 26.1.2020, (stejně jako 11. 

kolo)Správní poplatek za pozdní žádost o odklad zaplatí oddíl Brumova. 

 

b) STK zařazuje do žebříčku na pořadí 151-250N,hráče Rudolfa Charváta (Zbraslavec)  

Odehrál tři utkání v OS II (bilance 7:4) a jedno utkání v RP IV (bilance 2:2).  
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5.Ekonomika 
 

Vzhledem k přechodu na podvojné účatnictví je třeba  hradit veškeré 
platby na účet RSST Blansko neprodleně s následujícími pravidly : 

 

1.Registrační poplatek (100,- Kč za jakéhokoliv nového člena) je třeba 

hradit okamžitě po podání návrhu na registraci. Registrace bude 

schválena Zdeňkem Sedlákem až poté, co se příslušná částka objeví 

na účtu RSST Blansko. 

 

2.Evidenční poplatek (150,- Kč za hráče mládežnických kategorií, 300,- 

Kč za dospělé hráče, 30- Kč za jiného nového člena) je třeba hradit 

okamžitě po doplnění hráče (částky u něj) na evidenční seznam. 

Evidenční seznam (i pouze doplněný) bude schválen Vladimírem 

Švancarou až poté, co se příslušná částka objeví na účtu RSST 

Blansko. 

 

3. Přestupní poplatek se hradí pouze tehdy, je-li přestup schvalován 

jiným svazem (jiným okresním svazem nebo vyššími svazy) nebo 

RSST Blansko při přestupu do jiného okresu. V případě nutné úhrady 

přestupu (200,- Kč za mládež, 300,- Kč za dospělé) bude přestup 

potvrzen Zdeňkem Sedlákem až po připsání částky na příslušný účet.  

 

4. Veškeré správní poplatky musí vyjít ve Zpravodaji spolu s termínem 

splatnosti. V případě nedodržení termínu bude celému oddílu 

pozastavena činnost se všemi dalšími důsledky (např. kontumace již 

odehraných a následných utkání v důsledku pozastavení činnosti s 

návaznými správními poplatky za tuto kontumaci a podobně). Činnost 

bude obnovena až po připsání příslušné částky na účet RSST Blansko. 

Pozastavení a uvolnění činností oddílů musí být oznámeno ve 

Zpravodaji. 

 

5. Správní poplatky za odložená utkání musí oddíly uhradit do 14-ti 

dnů od obdržení rozhodnutí od pana Zdeňka Sedláka. Včasnou úhradu 

bude kontrolovat Zdeněk Sedlák. V případě opožděného připsání 

platby na účet má STK právo dodatečně zkontumovat příslušné utkání 

v neprospěch opožděného plátce. Správní poplatky za odložená utkání 
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mohou být oznamovány ve Zpravodajích až dodatečně souhrnně jako 

doplňující informace. 

 

Výše uvedená pravidla (1-5) začnou platit od 1.2. 2020. Do předchozího 

dne (31.1.2020) musí oddíly uhradit veškeré své nedoplatky dle 

zaslané bilance. V případě přeplatků dojde k jejich vrácení RSST 

Blansko na účty oddílů rovněž do 29.2.2020. 

 

Ve zprávě pro příjemce uvádějte oddíl-bilance oddílu.  

Např. : KST Blansko-bilance oddílu 
 
 
 

 
6.Akce na okrese,kraji a ČR 
 
 
18.1. Brno – KP dospělí 
18.1. Hodonín – KP jednotlivců mladší žáci 
19.1. Strážnice – KBTM nejmladších žáků 
19.1. Lanžhot – KP jednotlivců dorost 
1.2.   Hostinné – BTM ČR mladší žáci 
1.2.   Jaroměř –BTM ČR dorost 
1.2.   Kunštát – XVII.ročník turnaje ve stolním tenise 
2.2.   Hostinné – BTM ČR nejmladší žáci 
2.2.   Jaroměř – BTM ČR starší žáci 
2.2.   Kunštát – OBTM 
29.2. Hustopeče – KBTM nejmladší žáci 
29.2. Strážnice – KP jednotlivců starší žáci 
 
 
 
 
 

Propozice OBTM 
Kunštát.doc
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    Pavel Gyurgyik                  Miroslav Španiel                 Zdeněk Sedlák 
předseda RSST Blansko       předseda KM RSSTB           předseda STK RSSTB 
 
 
 
 


