
Zápis z 12. Jednání VV RSST Blansko 

 
Datum a místokonání : 21.9.2022, Orlovna Boskovice 

Přítomni : Pavel Gyurgyik, Sedlák Zdeněk, Zdeněk Křepela, Harna Tomáš, 
Miroslav Kyrcz 

Omluven:  Jiří Kadlec, Michal Dudek, Vladimír Švancara 

 

 

Program jednání : 1.  Neúčast na Aktivu 

  2. Úprava rozpočtu 2023 

  3.  Návrh úprav v Rozpisu soutěží na příští sezónu 

  4.  Ostatní 

 

1. Neúčast na Aktivu 

 

     VV RSSTB pověřil předsedu STK vydáváním zpráv pod hlavičkou STK RSSTB, 

v kterých budou zveřejněné poplatky za přestupky dle Ekonomických pravidel 

RSSTB. V prvních zprávách bude poplatek za neúčast na aktivu pro oddíly : Velké 
Opatovice, Rohozec a Kuničky. Dodržení splatnosti ověří Pavel Gyurgyik.  

 

2. Úprava rozpočtu 2023 

 

     Pavel Gyurgyik přednesl členům VV RSST návrh upraveného rozpočtu na rok 

2023. Vyrovnaný rozpočet zajistí: 

a) Zvýšení vkladů do soutěže – bylo schváleno na aktivu. 

b) Snížení příspěvků na OBTM z 4000,- na 3000,- z důvodu navýšení 

startovného z 50,-kč na 100,-kč. – bylo schváleno na aktivu. 

c) Snížení příspěvků pro oddíly pracující s dětmi z 40000,-kč na 30000,-kč   

d) Snížení cestovních příspěvků na KP mládeže ze 7000,-kč na 6000,-kč   

e) Možnost snížení odměn za řízení soutěží dle  potřeby 

Dále se bude VV RSSTB zabývat možností získáni fin. prostředků:  

a) Zjistit možnosti prezentování výsledků regionálních soutěží v regionálním 
tisku, následně nabídnout podnikatelským subjektům za finanční poplatek 

možnost pojmenování soutěží podle jejich názvu.  

Možnosti prezentace v tisku zjistí p. Kyrcz. 

b) VV se nabídkou p. Vintra bude zabývat po skončení sezóny před novým 
aktivem, aby mohli být  na aktivu komplexně o této možnosti informování 

zástupci všech oddílů. 

 



3. Návrh úprav v Rozpisu soutěží 

 

Do Rozpisu soutěží na příští sezónu určit podmínky vyplnění ev. seznamů oddílů 

do 31.6. pod pokutou 500,-Kč a do 14.7. pod pokutou 1000,-Kč dále určit 

minimální počet hráčů na ev. Seznamu k tomuto datu dle počtu přihlášených 

mužstev následovně:  

- jedno mužstvo min. 4 hráči 

- dvě mužstva min. 8 hráčů 

- tři mužstva min. 12 hráčů 

- čtyři mužstva min. 16 hráčů 

- obecně minimální počet hráčů na evidenčním seznamu oddílů je 

čtyřnásobkem počtu mužstev v oddíle  

 

      

4. Ostatní 

 

 

Ve zprávách STK upozornit na termín doškolení rozhodčích 27.9.2022 
v Boskovicích. 

Aktualizaci :  - směrnice o odměnách rozhodčích 

-    směrnice Odměňování pořadatelů OBTM 

- Úprava v ekonom. Pravidlech (převody soutěží)  

 

 

 

 

Členové VV berou na vědomí. 

                                                                                                               
 

 

Zapsal :Zdeněk Sedlák 

Schválil: Pavel Gyurgyik, Tomáš Harna, Zdeněk Křepela, Miroslav Kyrcz 

 


