
Zápis z 8. jednání VV RSST Blansko 

Datum a místo konání : 27.1.2021 

Přítomni : Pavel Gyurgyik, Miroslav Kyrcz, Zdeněk Sedlák, Zdeněk Křepela,     

Tomáš Harna 

Omluven: Jiří Kadlec 

Neomluven: Michal Dudek 

Program jednání :    1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Změna v zápisu spolků   

Co nás čeká po konci sezóny 

Info o pravidelných platbách 

Změna směrnic o odměnách  

Odměny členů VV a členů komisí  

Diskuze 

Závěr 

1. Změna v zápisu spolků 

Předseda RSSTB pan Pavel Gyurgyik předložil členům VV k podepsání 

dokumenty spojené s volbou nového místopředsedy pro zápis o změně do 

„Zapsaného spolku RSST Blansko,z.s.“.  

2. Co nás čeká po konci sezóny 

V dubnu po skončení soutěží příprava zpravodaje č.1 na novou sezónu.  Připraví 

Komise STK 

Snažit se vylepšit fungování aktualit na  webu RSST Blansko.   

Volba nového člena revizní komise za p. Zdenka Křepelu, při aktivu oddílů. 

V září končí platnost licence rozhodčí K pro 57. rozhodčí v našich regionálních 

soutěžích. Nutnost zajištění 2. Termínu školení pro rozhodčí reg. soutěží.    

3.Info o pravidelných platbách  

Patby do konce sezóny:  - nákup stolů splátka 

-Platba za účetnictví 

- Turnaje mládeže Kunštát a Velké Opatovice 

- cesťáky za KP mládeže  jednotlivců a družstev 
 
 
 
 
 



 
4. Změna směrnic o odměnách 

Vzhledem ke zvyšujícím se cenám a změně směrnice ČAST o odměnách 

rozhodčích návrh zvýšení odměn rozhodčím: Hl. rozhodčí  z 800,-kč na 1200.-kč, 

Pomocný rozhodčí  z 400,-kč na 600.-kč. Se zvýšením odměn rozhodčích i navýšení za 

pořádání  bodovacího turnaje z 2000,-kč na 3000,- kč. 

5. Odměny členů  VV a členů komisí 

Pro členy VV a členy jednotlivých komisí navrhl předseda RSSTB pan Pavel 

Gyurgyik rozdělit částku 10 000,- kč za odváděnou práci, v následujícím poměru: 

Předseda VV 3000,- kč 

Místopředseda VV 2000,_kč 

 Komise mládeže 2000,- kč 

Komise STK 3000,-kč 

6. Diskuze 

Diskuze nad nutností posunutí termínu rozlosování soutěží před druhou 

polovinou. Dle stávajících výsledků nebude nutné posouvat rozlosování pro soutěže 

RPII, RPIII a RPIV. Vyjasnění počtu postupujících a počtu sestupujících za 

předpokladu, že nikdo nesestoupí z kraje. Návrh na aktív oddílů zda by 3. postupující 

nehrál kvalifikaci s družstvem sestupujícím  na 11. místě. Další možné řešení v případě, 

že by někdo odmítl postup.Vše řešit na aktivu oddílů..  

 

7.Závěr 

Zapsal : Zdeněk Sedlák 

Schválil: Pavel Gyurgyik,  Miroslav Kyrcz, ,Tomáš Harna, Zdeněk Křepela 



 


