
 Zápis z 2. jednání VV RSST Blansko, z.s. 

 

Datum konání : 4.10.2019 

 

Přítomni : PavelGyurgyik, Miroslav Španiel, Zdeněk Sedlák, Michal Dudek,         

                 Miroslav Kyrcz, Jiří Kadlec.  

Omluveni :  Aleš Přikryl 

Hosté:  Harna Tomáš, Přikryl Jiří 

 

Program jednání :  1.Zahájení 

                               2. Schválení programu zasedání VV RSSTB 

                               3. Kontrola úkolů 

                               4. Webové stránky RSSTB 

                               5. Rozdělení komisí a jejich náplň práce 

                               6. Diskuse 

           7. Schválení usnesení, závěr 

 

1. Zahájení 

     Pavel Gyurgyik zahájil zasedán a  přivítal členy VV RSSTB a  hosty. 

 

2. Kontrola úkolů 

     Zatím žádné nebyly rozdány. 

 

3. Schválení programu zasedání RSSTB                                                        

VV schvaluje jednomyslně výše uvedený program zasedání VV RSSTB 

 

4. Webové stránky RSSTB                                                                            
Jsou rozjeté zkušební webové stránky našeho svazu. Adresa je  
www.rsstblansko.cz . Na těchto stránkách najdou naši členové veškeré 

informace o činnosti VV a jednotlivých komisí, včetně kontaktů a odkazů. 
Pokud budete mít připomínky k těmto stránkám, obraťte se  na 

zodpovídající osoby. 
 
Ostrý start stránek se plánuje na začátek ledna 2020. 

Termín: 1.1.2020 

          Zodpovídá: Michal Dudek, Jan Ostrý,Tomáš Harna a předsedové komisí   

 

                       



                                 

5. Rozdělení komisí a jejich náplň práce                                                     
Rozdělení jednotlivých komisí, jejich členové a náplň práce bude uvedeno 

na webových stránkách.                                                               
Termín: do konce listopadu 2019                                                  
Zodpovídá: Michal Dudek a předsedové jednotlivých komisí 

 

 

6. Diskuse  
 

a) Byly rozdány dokumenty k ověření podpisů předsedovi, místopředsedovi 

a všem členům revizní komise, tyto budou předány k zapsání do 
rejstříku zapsaných spolků. Tyto dokumenty předejte panu Gyurgyikovi. 

Termín: 25.10.2019 
Zodpovídá : Pavel Gyurgyik 
 

b) Přejdeme na podvojné účetnictví, z důvodu čerpání dotací z ČASTu. Toto 
je jedna z podmínek dotace. 

Termín: do konce roku 2019 
Zodpovídá: Pavel Gyurgyik, Jan Ostrý 

 
c) Byl jednomyslně odsouhlasena tvorba žebříčku dle elost.cz. Aby byl 

hráč zařazen do žebříčku, musí za soutěžní období odehrát alespoň 10 

dvouher.                                                                                 
Termín: průběžně                                                                     

Zodpovídá : Michal Dudek,Tomáš Harna 
 

d) Byla řešena problematika dlouhodobého neplnění podmínek rozhodčích 

v oddílech. Jde především o oddíl Křetín. Kontrola rozhodčích u oddílů 
proběhne k 1.1.2020 a o sankcionování bude dle rozpisu soutěží 

rozhodovat VV. Upozorňujeme oddíly, že mají poslední šanci si rozhodčí 
nechat proškolit. 
Termín: 1.1.2020 

Zodpovídá : Vladimír Švancara,Tomáš Harna 

 

7. Závěr 

Příští zasedání bude 6.12.2019v 17,00 v Lysicích v restauraci Lidový 
dům!!! 

Předseda RSSTB poděkoval všem zúčastněným tohoto zasedání a zasedání 
ukončil. 

 

………………………………… 

     Zapsal: Pavel Gyurgyik 

 

Schválil: PavelGyurgyik, Miroslav Španiel, Zdeněk Sedlák, Michal Dudek,         

                 Miroslav Kyrcz, Jiří Kadlec.  



 

 

 

 

Poř. 

č. 
Jméno a příjmení Podpis 

1. Pavel Gyurgyik – předseda  

2. 
Miroslav Španiel – 

místopředseda 
 

3. Zdeněk Sedlák – člen výboru  

4. Aleš Přikryl – člen výboru  

5. Michal Dudek – člen výboru  

6. Miroslav Kyrcz – člen výboru  

7. Jiří Kadlec – člen výboru  

 

 

Hosté: 

 

Poř. 

č. 
Jméno a příjmení Podpis 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Komise mládeže (KM) 

 
Předseda :  Miroslav Španiel 

 

Členové :  Jiří Přikryl, Tomáš Harna 

 

Náplň práce: 

1. Organizace OBTM 
- rozpis OBTM 

- termíny turnajů ve spolupráci s STK 
- zajištění rozhodčích na celou sezonu 
- metodiky žebříčků –OBTM, RSSTB mládeže 

- metodika výpočtů příspěvku na práci s mládeží 

   

2. Organizace OP 
- zajištění prostoru OP 
- smlouva o pronájmu haly 

- propozice OP 
- zajištění rozhodčích 

 

 

3. Organizace reprezentace RSSTB na KP mládeže                        

- nominace hráčů jednotlivých kategorií a družstev dle výsledků OP a 
žebříčku JmSST 

- zajištění proplacení CP na jednotlivé KP JmSST ve spolupráci s EK. 
 
 

Vkládat veškeré informace a aktualizovat – žebříčky OBTM, žebříčky RSSTB 
mládeže, propozice turnaj“ (OBTM, BTM JmSST, BTM ČR) 

- výsledky OBTM, BTM JmSST, BTM ČR 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sportovně technická komise (STK) 

 
Předseda: Zdeněk Sedlák (Boskovice) 

 

Členové:MichalDudek(Rájec),JiříKadlec(Olešnice), Miroslav Kyrcz (Voděrady), 
Vladimír Švancara (Zbraslavec) 

 

Náplň práce: 

- zpracování přihlášek do soutěží 

- zpracování a evidence žádostí o převody míst v soutěžích 
- zpracování a vydávání žebříčku dospělých RSSTB 

- zařazení hráčů do žebříčku RSSTB 
- zpracování vyjímek při zařazení hráčů na soupisky 

- schvalování soupisek 
- nasazení družstev do jednotlivých soutěží 
- vyplnění soutěží a rozlosování na STIS 

- potvrzení soupisek družstev 
- zpracování termínového kalendáře soutěží a turnajů RSSTB ve 

spolupráci s KM 
- Organizace OP dospělých 
- Spolupráce s STK JmSST (p.Halas), při potvrzování soupisek a heren 

družstev RSSTB hrající soutěže JmSST 
- řídí soutěže RSSTB 

- rozhoduje ve sporných situacích v soutěžích 

dopište tam všechny situace, které řešíte v průběhu sezony!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Trenérská komise (TK) 

 
Předseda: Aleš Přikryl (Blansko) 

 

Členové: Petr Krása (Zbraslavec), Lukáš David (Adamov) 

 

Náplň práce: 

- zpracuje metodiku jednotlivých úderů a dá to na web (třeba jen 

odkazy) VIZ.WEB ČASTU-metodika 
- vkládat na web odkazy, vše co se týká trénování 
- organizuje předváděcí tréninky – Sviták, Demek 

- jednou za rok zoorganizovat setkání trenérů RSSTB, výměna 
zkušeností, modelový trénink  

- spolupráce s KM ohledně nominací a reprezentace RSSTB na krajských 
a celostátních akcích 

- organizuje s KM KBTM v Rájci 

- vytipovává hráče z řad mládeže RSSTB a organizuje soustředění, nebo 
modelovaný trénink 

- organizace žebříčkového turnaje mládeže jednotlivých kategorií ve 
spolupráci KM 

- dává ve známost nabídku soustředění v ČR 

(Hodonín,Vyškov,Frýdek,Havl.Brod apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Komise rozhodčích (KR) 

 

Předseda: Jiří Kadlec (Olešnice) 

 

Členové : Tomáš Harna 

 

Naplň práce: 

- organizace školení rozhodčích RSSTB 

- evidence rozhodčích RSSTB 

- spolupráce s STK JmSST (p.Halas) při organizaci školení 

- kontrola plnění povinnostírozhodčích případné nejasnosti řešit ve spolupráci 

s STK a pokuty zohlednit v bilanci oddílů ( ve spolupráci s EK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ekonomická komise (EK) 

 

Předseda: Pavel Gyurgyik 

 

Členové: Miroslav Španiel, Jan Ostrý, Vladimír Švancara 

 

Náplň práce: 

- platba faktur 

- proplácení CP 
- tvorba rozpočtu RSSTB 
- příprava podkladů pro revizní komisi (RK) 

- aktualizace bilance oddílů 
- potvrzování evidenčních seznamů 

- kontrola nových registrací a doplnění do bilance plateb oddílů 

 

 

 

 

 

 


