
Zápis z 6. Jednání VV RSST Blansko 

 
Datum a místokonání : 7.9.2020, Herna Blansko 

Přítomni : Pavel Gyurgyik,Miroslav Španiel,Michal Dudek,Miroslav Kyrcz,  

Jiří kadlec 

Omluven: Zdeněk Sedlák 

Host : Zdeněk Křepela, 

 

Program jednání : 1. Směrnice č. 1  

                              2.      Směrnice č.2 

                             3.      Aktiv RSST Blansko 

 4. Webové stránky 

 5. Okresní přebory 

 6. Ekonomická pravidla 

 7. Ostatní 

1.Směrnice č.1/2020 o poskytnutí příspěvku pořadatelům 

jednorázových soutěží RSST Blannsko z.s. 

 

     Směrnice byla přečtena a jednomyslně schválena. 

                                                                                                              

2. Směrnice č. 2/2020 o stanovení náhrad pro rozhodčí                                             

OBTM RSST Blansko, z.s. 

 

      Směrnice byla přečtena a jednomyslně schválena. 

 

     3. Aktiv RSSTB 

     VV pověříl přípravou aktivu p.Gyurgyika a Švancaru. 

 

 

3.Webové stránky 

Představení webových stránek. OBTM a zprávy jsou na zde: 

https://www.rsstblansko.cz/ . 

Doporučení k dopracování dle záložek: 

Přihlašování – na tomto podkladu budou chodit mailová upozornění 

Dokumenty – Zde zařadit Rozpis soutěží a žebříček do soutěží 

https://www.rsstblansko.cz/


Soutěže – změnit odkazy na aktuální (soutěže – stis ročník 2020/2021, 

atd) 

- Místo Turnaje dát Okresní přebory a rozpis soutěže 

2020/2021 

Dále se zdá být vše v pořádku, případně bude ještě připomínkováno 

v průběhu používání. 

 

4.Okresní přebory 

OP mládeže a dospělích budou v Rájci v tělocvičně ZŠ ve dnech 5.-6.12.2020 

Návrh systému dospělých:                                                              

Dopoledne účast hráčů RP1. a nižších soutěží. 

Odpoledne všichni zájemci z dopolední části turnaje a okresní hráči z KP2 a 

víše. 

Formuláře o bezinfekčnosti (týká se všech turnajů i mládežnických) – vzory 
budou vydány předem, všichni účastníci budou povinny je podepsat (nejen 

hráči, ale i trenéři a diváci). 

Nominace na KP  bude dle rozpisu OP. 

 

  5. Ekonomická pravidla 

Je potřeba přepracovat ekonomická pravidla ve vztahu k odpovědnostem 

uvedeným ke kontaktům na webových stránkách – zpracováním byl určen 

Zdeněk Sedlák 

 

6. Ostatní 

Členové STK se musí domluvit na fungování. Není přípustné, aby si každý 

jednotlivý člen rozesílal informace za celé STK a přitom je nenechal ani 
připomínkovat u ostatních členů. Z toho důvodu bylo doporučeno, aby před 

rozesláním informací členům RSST Blansko došlo k zasláním mailu všem 
členům STK, kteří tímto získají cca 2 dny na připomínkování a teprve následně 

pošle dotyčný mail členům RSSTB. 

 

 

Zapsal :Zdeněk Křepela 

Schválil: Pavel Gyurgyik, Miroslav Španiel, Michal Dudek,MiroslavGyrcz, Jiří 

kadlec,Tomáš Harna 

 


