Regionální svaz stolního tenisu Mladá Boleslav

Zápis z Konference RSST MB
ze dne 13.5.2015

Přítomno 19 z 20 (95%) delegátů s hlasem rozhodujícím, konference je usnášeníschopná.
1. Vyhodnocení soutěží družstev
1.1.

Zpráva předsedy STK a vedoucích skupin

Předseda STK L.Dlask a vedoucí jednotlivých skupin zhodnotili uplynulou sezónu 2014/2015 a
konstatovali, že sezona proběhla bez výraznějších problémů. Kompletní výsledky jsou na
webových stránkách RSST MB a ve zpravodaji. V rozehrané sezóně odstoupilo družstvo TTC
Josefův Důl „C“ z RS 3. třídy a následně obdrželo od DK pokutu ve výši 2.000 Kč.
1.2.

Předání diplomů družstvům

Předseda VV R.Krucký předal nejlepším třem družstvům v každé skupině diplomy.
2. Vyhodnocení soutěží mládeže
Předseda KM L.Kouřil zhodnotil uplynulou sezónu. V sezóně byl prvně zaveden nový systém
bodovacích turnajů mládeže - tzv. výkonnostní divize. Oddíly, které se turnajů účastnily, hodnotily
systém kladně a bude tedy zachován také v příští sezóně. Předání pohárů, diplomů a poukázek
nejlepším hráčům dle regionálního poháru mládeže proběhlo již po skončení posledního BTM.
3. Žebříčky mužů, žen a mládeže
Výkonný výbor vydal žebříčky mužů, žen a jednotlivých kategorií mládeže, žebříčky jsou na
webových stránkách RSST MB ve zpravodaji.
4. Finance
Člen VV L.Kouřil seznámil přítomné delegáty konference s hospodařením za sezónu 2014/2015.
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, hospodaření proběhlo s mírným přebytkem, především
z důvodu vyšších příjmů z evidenčních poplatků a pokut. Oddíly již obdržely na účty odměny za
umístění družstev a za pořádání turnajů. Podrobný výsledek hospodaření za sezónu 2014/2015 je
na webových stránkách RSST MB.
5. Ostatní
5.1.

Míčky

Výkonný výbor rozhodl, že všechny regionální soutěže se v sezóně 2015/2016 budou hrát
schválenými míčky ITTF dle určení oddílu. Pro dlouhodobé soutěže družstev tedy oddíl uvede na
přihlášce do soutěže, jestli bude hrát s plastovými nebo celuloidovými míčky. Pro jednorázové
soutěže určí míčky pořadatel.
5.2.

Aktualizace fotografie hráče v registru ČAST

Člen VV L.Kouřil upozornil na nutnost aktualizace fotografie k registraci hráče v registru ČAST
nejpozději po pěti letech od poslední aktualizace (dle čl. 405.01 a) SŘ). V termínu 15.6.-15.7.
každého roku je možnost provedení bezplatné aktualizace fotografie hráče v registru ČAST
(dle čl. 405.02 SŘ).

5.3.
-

Důležité termíny pro červen až září

do 15.6.2015 - zadání evidenčních seznamů do registru ČAST a zaplacení evidenčních
poplatků (dle čl. 409.02 SŘ)
15.6.-15.7.2015 - možnost provedení bezplatné aktualizace fotografie hráče v registru ČAST
(dle čl. 405.02 SŘ)
cca konec srpna (bude upřesněno v rozpisu soutěží) - zaslání přihlášek do regionálních
soutěží družstev mužů a žen
cca první polovina září (bude upřesněno v rozpisu soutěží) - zadání soupisek družstev mužů a
žen do registru ČAST
cca konec září (bude upřesněno v rozpisu soutěží) - zaslání přihlášek zájemců o pořádání
regionálních turnajů mládeže a přihlášek do regionálních soutěží družstev mládeže

5.4.

Školení a doškolení trenérů stolního tenisu licence C a D

Ve dnech 13.-14.6.2015 se uskuteční v Mladé Boleslavi školení a doškolení trenérů stolního tenisu
licence C a D. Podrobný rozpis je uveden na webových stránkách STSST. Podle čl. 332.01 a) SŘ
musí mít oddíl kvalifikované trenéry - pro družstvo v přeboru regionu min. 1 trenéra s licencí
nejméně D.
5.5.

Upozornění na platná pravidla stolního tenisu a soutěžní řád

-

Vedoucí hostujícího družstva odevzdá sestavu pro dvouhru vrchnímu rozhodčímu, resp.
vedoucímu domácího družstva až po dohrání čtyřher - viz. čl. 329.03 SŘ:
„Pokud je čtyřhra (čtyřhry) hrána (hrány) na začátku utkání, musí být vrchnímu rozhodčímu
odevzdány sestavy pro čtyřhru (čtyřhry). Sestavy pro dvouhry se vrchnímu rozhodčímu
předloží bezprostředně po dohrání čtyřhry (čtyřher). Jestliže je čtyřhra hrána v průběhu utkání,
odevzdá vedoucí družstva vrchnímu rozhodčímu sestavu čtyřhry bezprostředně po dohrání
poslední dvouhry před čtyřhrou.“

-

Neúmyslné odehrání míčku dvakrát za sebou (tzv. „dvojdotek“) je v souladu s pravidly viz. čl. 2.10.1.7. pravidel stolního tenisu
Ing. Lubomír Kouřil v.r.
člen VV RSST MB

