
Zápis z 5. Jednání VV RSST Blansko 

 
Datum a místo konání : 13.5.2020, Boskovice Orlovna 

Přítomni : Pavel Gyurgyik, Miroslav Španiel, Zdeněk Sedlák, Michal 

Dudek,Miroslav Kyrcz, Jiří kadlec 

Omluven: Aleš Přikryl                                                                                                                   

Host :Vladimír Švancara,Tomáš Harna 

 

Program jednání :  1. Zpravodaj č.16-2019/2020     

                               2. Zpravodaj č.1-2020/2021 

             3. Zpravodaj č.2-2020/2021 

             4. Ostatní 

 

1. Zpravodaj č.16-2019/2020      

   

Zpravodaj byl jednomyslně schválen 

 

 

2. Zpravodaj č.1-2020/2021    

- Miroslav Kyrz navrh,l aby se poslední kola soutěží řízené RSSTB dohrály. 

Tento návrh byl 5:1 zamítnut. 

- Michal Dudek má za úkol dopracovat metodiku tvorby žebříčků a připravit 

k vydání jako přílohu zpravodaje okresní žebříček dospělých. 
 
Termín : 15.5.2020 

 

 

3. Zpravodaj. Č.2-2020/2021   

Ekonomická pravidla byla doplněna a jednomyslně schválena. 

 

 

4.  Ostatní    

- VV bere na vědomí, že Aleš Přikryl odstoupí k 30.6.2020 z rodinných 
důvodů a pracovní  zaneprázdněnosti  z VV RSSTB. Tudíž na aktivu, budou 

zástupci oddílů RSSTB volit nového člena VV RSSTB.     

- Dvojici mužstev, které budou hrát kvalifikaci, upřesní STK na základě 
přihlášek družstev do soutěží řízených RSSTB. Toto bude včas oznámeno 

ve Zpravodaji. 
- Připravují se webové stránky RSSTB. Předpokládáme, že budou zveřejněny 

na net v pracovní podobě někdy v průběhu června. 



- Proběhla diskuze ohledně formátu pořádání okresních přeborů s výsledkem 

rozdělení přeborů na dvě části.   
V první části by hráli hráči do RPII nebo RPI, v druhé části by hráli hráči od 

RPI nebo KPII a výše.  
Rok od roku se snižuje počet účastníků OP. V roce 2018 jich bylo 34 a 

v roce 2019 25, z toho 15 bylo z Blanska. Jestliže bychom nepořádali OP, 
nemohli bychom nikoho nominovat na KP a tudíž by nebyla šance 

vybojovat si účast MČR. Letos si ji  za kraj mimo jiných vybojoval Michal 
Petr a Lukáš Svoboda. 

O konečné podobě formátu OP rozhodne Aktiv oddílů. 
- Zdenek Sedlák vypracuje rozdělení kompetencí jednotlivých členů STK 

RSSTB a tyto budou zvěřejněny na webových stránkách RSSTB  po aktivu 

oddílů v září 2020. 

 

 

 

Zapsal : Zdeněk Sedlák 

Schválil: Pavel Gyurgyik, Miroslav Španiel, Zdeněk Sedlák, Aleš Přikryl, Michal 

Dudek,Miroslav Gyrcz, Jiří kadlec 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                     

                                    

                                                                 

                                                                                                                                              


