
Zápis z 9. Jednání VV RSST Blansko 

 
Datum a místokonání :  28.4.2022, Orlovna Boskovice 

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

Zdeněk Křepela, Vladimír Švancara, Harna Tomáš, Miroslav Kyrcz 

Omluven:  

Program jednání : 1. Rozpočet na rok 2023  

                              2.      Školení trenérů 

                             3.      Aktiv RSST Boskovice termín 

 4. Zpravodaj č.1 příprava 

 5. Návrh nového bodování utkání, pevné termíny           

utkání, přidání nového termínu utkání a zasílání  

fota o utkání 

 6. Ostatní 

 

1.Rozpočet na rok 2023 

 

     Pavel Gyurgyik přednesl členům VV RSST návrh rozpočtu , který bude 
prezentován na aktivu oddílů pro rok 2023. V rozpočtu se navyšují výdaje na 

pořádání okresních přeborů, OBTM, vedení účetnictví, odměny za řízení soutěží a  
příspěvek oddílům pracujícím s mládeží.  V rozpočtu se ponižují náklady na 

školení ternérů a administrace s web- stránkami.  Členové VV berou na vědomí. 

                                                                                                              

2. Školení trenérů 

 

      Odnové sezóny chystá ČÁST nové školení trenérů kategorie C (náročnější) 
poslední možností bude školení ve Vyškově 18. a 19.6. ve Vyškově.  Členové VV 

berou na vědomí. 

 

     3. Aktiv RSSTB 

     Předběžný termín pro pořádáná aktivu je 8.9. v 17:00 v Boskovicích na 

Orlovně Místo zajistí Sedlák Zdeněk.  Členové VV berou na vědomí. 

 

4.Zpravodaj č.1 

STK připraví zpravodaj č.1 se všemi změnami které budou odsouhlaseny 
VV RSST Blansko. Vydání do půlky května. Zpravodaj bude uložen na  

webových stránek: https://www.rsstblansko.cz/ . 

 

https://www.rsstblansko.cz/


5. Návrh nového bodování utkání, pevné termíny utkání, 
přidání nového termínu utkání a zasílání  fota o utkání 

a)Na návrh Michala Dudka proběhla diskuze o novém bodovém systému  0 – 
kontumace, 1 -  prohra, 2 – remíza, 3 – vítězství  body. Současný bodový systém 

O - 1 – 2 – 4 byl nastaven z důvodu nepsaní zápasů. Návrh bude předložen na 

aktivu. 

b)Následně Michal navrhl i pro zkvalitnění soutěže a přehlednost termínů 

utkání zapsání pevných termínů utkání do STISu pro všechny soutěže.  

c)Dále bylo navrženo zejména pro soutěže RPI, kdy se hrají dva zápasy za 
jeden víkend,  přidání i třetího možného termínu na pátek v 18:00. Tato možnost 

bude u všech soutěží regionu Blansko. 

d)Pro regulárnost všech soutěží zasílání fotek o utkání, stejně jako u 

krajských soutěží. 

O všech návrzích proběhlo hlasování. 

Návrh  b)     pro 8   proti 0 

  c)     pro 8   proti 0 

  d)     pro 4   proti 4 předseda rozhodl pro PRO 

   

 

6. Ostatní 

Členové ještě diskutovali o rozdělení posledních dvou soutěží OSI a OSII dle 
regionu Sever-Jih nebo Východ-Západ pro omezení dlouhého cestování. Toto 

dělení bude záležet na počtu přihlášených družstev. 

 

 

Zapsal :Zdeněk Sedlák 

Schválil: Pavel Gyurgyik, Michal Dudek, Miroslav Kyrcz, Jiří kadlec,Tomáš 

Harna, Zdeněk Křepela 

 


