
Zápis z 10. Jednání VV RSST Blansko 

 
Datum a místokonání : 12.5.2022, Orlovna Boskovice 

Přítomni : Pavel Gyurgyik,Michal Dudek, Jiří kadlec, Sedlák Zdeněk, 

Zdeněk Křepela, Vladimír Švancara, Harna Tomáš 

Omluven: Miroslav Kyrcz 

 

Z důvodu špatného hlasování na předcházející schůzi ( Vladimír Švancara je 
pouze členem komise  STK a ne členem VV RSST Blansko) a podrobného do 

vysvětlení a probrání možných pravidel o zasílání fotek bylo svoláno nové 
jednání VV RSST Blansko, kde bude provedeno nové hlasování u bodů 

s těsným výsledkem. Nové návrhy před svoláním VV navrhovali Zdeněk 

Křepela, Michal Dudek a Pavel Gyurgyik. 

 

Program jednání : 1. Zasílání fota o utkání, nového bodování utkání 

                              2.      Doškolení rozhodčích 

3.      Pokuty za plnění podmínek  družstev hrající soutěže 

RSST Blansko 

 

1.Zasílání fota o utkání, nové bodování utkání 

 

     Pavel Gyurgyik přednesl a podrobně vysvětlil členům VV RSST návrh zasílání 
fota o utkání s vysvětlením důvodů zařazení tohoto pravidla. Michal Dudek 

provedl rozbor, jaké prostředky používají jiné regionální svazy pro zajištění 

regulérnosti soutěží. Zdeněk Křepela vypracoval podrobný postup, jak bude 
zasílání fotek probíhat i s možnými pokutami a důsledky, při nesplnění tohoto 

pravidla. Pověřen hlasovat za nepřítomného Miroslava Kyrcze byl Pavel Gyurgyik. 

Hlasování:   PRO – 5       Proti - 2 

                                                                                                              

2. Doškolení rozhodčích 

      Na okrese Blansko máme evidovaných 57 rozhodčích licence K. Až na 

jednoho končí všem ostatním platnost této licence ke 30.9. 2022. Proto 

proběhnou na našem okrese dvě doškolení rozhodčích této licence. Každé z nich 

pro maximálně 30 účastníků. 

První z nich se uskuteční v pondělí 27.6. v sále KD ve Zbraslavci mezi 17:00 – 

21:30. Druhé pak na podzim v září nebo říjnu. Všichni zájemci o první doškolení 
se přihlásí p. Vladimíru Švancarovi mob. 732 432 875 , mail: 

vladimir.svancara@seznam.cz. Přihlášky na první doškolení budou akceptovány 

maximálně do počtu 30-ti účastníků dle došlého pořadí. 

  Členové VV berou na vědomí. 



 

    3. Pokuty za plnění podmínek  družstev hrající soutěže 

RSST Blansko 

 

     Vladimír Švancara upozornil členy VV na plnění podmínek účasti družstev za 

sezónu 2021-22. Jednalo se zejména o oddíl TJ Křetín, který dlouhodobě neplní 
podmínku ohledně rozhodčích. Bylo schváleno postupovat dle platného rozpisu 

soutěží tzn. pokuta 2000,- kč, se zastavením činnosti oddílu do zaplacení pokuty, 
a pro nadcházející sezonu si oddíl vyškolí rozhodčí dle Rozpisu soutěže, nebo STK 

přistoupí k přísnějšímu postihu. Členové VV berou na vědomí. 

 

 

 

Zapsal :Zdeněk Sedlák 

Schválil: Pavel Gyurgyik, Zdeněk Křepela, Michal Dudek, Jiří Kadlec, Tomáš 

Harna, Vladimír Švancara 

 


