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1. Rozpis OBTM na sezonu 2021-2022
Viz. www.rsstblansko.cz /mládež/rozpis OBTM/2021-2022

2. Ekonomická pravidla-úprava formulací
Mění se formulace v čl.1.6.6: „Jejich včasné neuhrazení bude znamenat

okamžité zastavení činnosti do doby jejich úhrady“ na:
„Dnem zvěřejnění správního poplatku dle čl.1.6.5. a1.6.6. ve
zpravodaji, se pozastavuje činnost oddílu 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 oddílu bude obnovena dnem
připsání správního poplatku na účet RSSTB.
Tímto se ruší Ekonomická pravidla zveřejněná ve zpravodajích č.2
a 5.
Aktuálně platná ekonomická pravidla najdete:
Viz. www.rsstblansko.cz /dokumenty/ekonomická pravidla/ke stažení
(2021-2022)

3. Opravy,změny a doplnění rozpisu soutěží RSSTB na
sezonu 2021-2022

Byl doplněn čl.9 rozpisu:
Z důvodů stále přetrvávajících mimořádných opatření k zamezení
šíření onemocnění covid -19 jsou pro konání mistrovských a
nemistrovských utkání ve stolním tenisu zavedená následující
opatření: viz www.rsstblansko.cz /dokumenty/pravidla pro konání
soutěží 2021-2022
Byla změna formulace v č.l 18 rozpisu :
Pokuty budou splatné v termínu zveřejněném ve Zpravodaji. Jejich včasné
neuhrazení bude znamenat okamžité zastavení činnosti oddílu do doby
jejich úhrady. na
Dnem zvěřejnění správního poplatku dle čl.1.6.5. a1.6.6. ve
zpravodaji, se pozastavuje činnost oddílu 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 oddílu bude obnovena dnem
připsání správního poplatku na účet RSSTB.
www.rsstblansko.cz –Zpravodaj č.4

4. Zastavení činnosti oddílu
Na základě čl.18, písm.h Rozpisu soutěží RSSTB na sezonu 2021-2022 se
s okamžitou platností pozastavuje činnost oddílu Pinec Veselice a
to do doby připsání správního poplatku na účet RSSTB.
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