
Zápis z 11. Jednání VV RSST Blansko 

 
Datum a místo konání : 14.6.2022, Orlovna Boskovice 

Přítomni : Pavel Gyurgyik, Sedlák Zdeněk, Zdeněk Křepela, Vladimír 

Švancara, Harna Tomáš 

Omluven: Miroslav Kyrcz, Jiří Kadlec, Michal Dudek 

 

 

Program jednání : 1. Schválení upraveného  rozpisu soutěží RSST 

Blansko 

 2.  Postupy práce pro vedoucí skupin 

 

1. Schválení upraveného  rozpisu na rok 2023 

 

     Pavel Gyurgyik přednesl členům VV RSST návrh upraveného a zkráceného 

rozpisu soutěží pro rok 2023. Oproti předcházející verzi zaslané členům VV od 

Zdeňka Sedláka se rozpis odlišuje: Technická ustanovení číslována od bodu 1). 

V článku Technická ustavení bod 3-Podmínky účasti vypadla podmínka 
trenérů a mládeže, v ustanovení o rozhodčích se nahradila, vzhledem 

k pravidelnému pořádání doškolení rozhodčích v našem regionu, podmínka 

rozhodčích kvalifikace C na K.  

V článku Technická ustavení bod 8-Začátky utkání - v sobotu jsou 
začátky utkání posunuty na 18:00. Dále je vynechána věta o vysvětlení na 

aktivu. 

V článku Technická ustavení bod 9-Předehrání a odklad utkání 

vypadla možnost Dohodnutého neodehrání utkání. 

V článku Technická ustavení bod 14-Správní poplatky - vzhledem 
k úpravám předcházejících bodům vypadli některé poplatky v případě pozdního 

zaslání fota i zápisu se poplatek sjednotil na 100-,Kč. Lhůta pro zaplacení 
správního poplatku se snížila na 7 dnů od vydání ve zpravodaji, vzhledem 

k tomu, že zpravodaj bude vycházet asi ve čtvrtek.   

 

2. Postupy práce pro vedoucí skupin 

      

a) Každý vedoucí skupiny nahlásí mailem do úterý 20:00 po kontrole zápisů a 

fotek předsedovi STK hodnoty poplatků pro jednotlivé družstva.  

b) V případě změny hracího termínu některého z mužstev provede tuto změnu 

v rozpise předseda STK nebo vedoucí skupiny na základě žádosti družstva o 

odklad utkání. 

c) Komise STK vydá ve středu (čtvrtek), zprávy o poplatcích pro jednotlivé 

oddíly.  



 

Hlasování pro Schválení upraveného rozpisu. 

PRO úpravu  4 

PROTI úpravě  1 

Pavel Gyurgyik předložil plnou moc o hlasování za Miroslava Kyrcze 

 

Postupy práce pro vedoucí skupiny  

 

Členové VV berou na vědomí. 

                                                                                                               
 

 

Zapsal: Zdeněk Sedlák 

Schválil: Pavel Gyurgyik, Tomáš Harna, Zdeněk Křepela, Vladimír Švancara, 

 


