Zápis z 7. jednání VV RSST Blansko
Datum a místo konání : 28.10.2021
Přítomni :

Pavel Gyurgyik, Michal Dudek, Miroslav Kyrcz,
Zdeněk Sedlák, Zdeněk Křepela, Tomáš Harna

Omluven:

Jiří Kadlc

Program jednání : 1.

Odstoupení člena VV

2.

Jmenování člena VV

3.

Volba místopředsedy VV

4.

Organizace OP

5.

WEB

6.

Diskuze

7.

Závěr

1.Odstoupení člena VV
Dne 29.10.2021 předseda RSSTB pan Pavel Gyurgyik obdržel písemně od pana
Miroslava Špeniela odstoupení z funkce předsedy komise mládeže a
místopředsedy RSST Blansko,z.s. Předseda tuto oznámení přijal.
2. Jmenování nového člena VV
Dle čl.4, odst. Výkonný výbor, bod.8, předseda jmenoval novým členem VV pana
Zdeňka Křepelu.
Zároveň ho předseda jmenoval předsedou komise mládeže.
3.Volba místopředsedy VV RSSTB
Pan Pavel Gyurgyik navrhl na tuto funkci pana Miroslava Kyrze
Proběhlo hlasování s výsledkem :
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1

Hlasováním přítomných šesti členů VV byl pan Miroslav Kyrz zvolen
místopředsedou VV RSSTB jako statutární zástupce RSST Blansko,z.s

4.Organizace OP v Rájci

Okresní přebory mládeže se uskuteční v ZŠ v Rájci dne 5.12.2021
Rozdělení úkolů :
a)zajištění haly –Zodpovídá: p.Gyurgyik
b)zajištění cen-Zodpovídá:p.Kyrz
c) rozhodčí- Zodpovídá:p.Harna
d)rozpis OP- Zodpovídá:p.Křepela
e)občerstvení- Zodpovídá:Gyurgyik
f)dodržování pravidel pro konání soutěží ve stolním tenisu vydaných 25.8.2021
VV ČÁST- Zodpovídá:p.Křepela
g) kontrola čestných prohlášeních o bezinfekčnosti a dodržování hyg. předpisůZodpovídá:p.Křepela

Okresní přebory dospělých se uskuteční v ZŠ v Rájci dne 4.12.2021
Rozdělení úkolů :
a)zajištění haly- Zodpovídá:p.Gyurgyik
b)zajištění cen- Zodpovídá:p.Kyrz
c) rozhodčí- Zodpovídá:p.Harna
d)rozpis OP- Zodpovídá:Sedlák
e)občerstvení- Zodpovídá:Gyurgyik
f)dodržování pravidel pro konání soutěží ve stplním tenisu vydaných 25.8.2021
VV ČÁST-Zodpovídá:p.Křepela
g) kontrola čestných prohlášeních o bezinfekčnosti a dodržování hyg. předpisů:
Zodpovídá:p.Křepela
5. WEB RSSTB
Stránky plní svůj účel, je třeba zpřehlednit vyhledávání článků v Aktualitách.
Zpravodaj a důležité zprávy na ty Vám bude dále chodit upozornění na Váš email.
Ostatní články najdete (chronologicky uspořádané dle data vydání,snad se to
klukům podaří) v Aktualitách.

6.Diskuze
a)Byla zřízena pro lepší komunikaci s úřady datová schránka RSST Blansko.
ID: s8g92p6
b)Link na zápis o utkání pro potřebu vytisknutí na zápas :
https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2017/12/Z%C3%A1pis-outk%C3%A1n%C3%AD-%C4%8CAST.pdf
nebo www.rsstblansko.cz – dokumenty-zápis o utkání
c)K situace Covid :
VV důrazně připomíná organizátorům akcí stolního tenisu a vedoucích
domácích družstev na dodržování Pravidel pro konání soutěží 2021-2022
vydané ČÁST dne 25.8.2021. které byly aktualizovány. www.rsstblansko
–dokumenty-Pravidla pro konání soutěží 2021-2022.
Byl aktualizován dokument Prohlášení o bezinfekčnost.který, je na
www.rsstblansko.cz – dokumenty-čestné prohlášení o bezinfekčnosti-covid.
Domácí družstvo zodpovídá za to že hostující družstvo nastoupí k utkání
s vyplněným prohlášením o bezinfekčnosti. Toto se týká i domácího družstva a
všech ostatních přítomných na utkání. Tyto dokumenty organizátor nebo domácí
družstvo může po uplynulých třiceti dnech od uskutečnění akce nebo utkání
zkartovat,

7.Závěr

Zapsal : Zdeněk Křepela
Schválil: Pavel Gyurgyik, Michal Dudek,MiroslavGyrcz, ,Tomáš Harna

