Regionální svaz stolního tenisu Mladá Boleslav

Zápis z Konference RSST MB
ze dne 16.9.2015

Přítomno 18 z 20 (90%) delegátů s hlasem rozhodujícím, konference je usnášeníschopná.
1. Rozlosování regionálních soutěží družstev
Předseda STK L. Dlask zveřejnil rozlosování regionálních soutěží družstev mužů pro sezónu
2015/2016. Vzhledem k požadavkům družstev bylo rozlosování již předem připraveno. Do RS4 je
přihlášeno 8 družstev, byl tedy diskutován systém soutěže. Na základě hlasování přítomných
zástupců oddílů, které mají družstvo v RS4, bylo rozhodnuto, že se bude hrát tříkolovým systémem
– doma, venku, losem. Rozlosování a pokyny pro účastníky RS4 připraví L. Dlask.
2. Soutěže mládeže
Předseda KM L. Kouřil upozornil na vydání rozpisů bodovacích turnajů mládeže (regionální pohár),
regionálních přeborů jednotlivců mládeže a regionálních přeborů družstev mládeže. Rozpisy jsou
na webových stránkách. Zájemci o pořádání turnajů zašlou přihlášku co nejdříve předsedovi KM
na mail lubomir.kouril@gmail.com.
3. Rozpočet RSST MB
Konference RSST MB schválila na návrh výkonného výboru, aby rozpočet RSST MB na sezónu
2015/2016 byl sestaven jako vyrovnaný. Rozpočet je již zveřejněn na webových stránkách.
4. Školení rozhodčích licence K
Při StčOTm ve Vlašimi proběhne 28.9.2015 školení rozhodčích licence K. Podle čl. 322.01 b) SŘ
musí mít oddíl s účastí jednoho nebo více družstev v přeboru regionu jednoho rozhodčího
s licencí K.
5. Informace k fotografiím hráčů v Registru ČAST
Vzhledem k množícím se dotazům se začala RIK ČAST zabývat situací kolem končící platnosti
fotografií některých hráčů, které byly zadávány v začátcích Registru ČAST. RIK dospěla
k rozhodnutí, že u všech, kteří měli zadané datum menší než 1.10.2011 a nebo dokonce žádné,
nastaví jednotně 1.10.2011 a to proto, aby všichni měli po konci této sezóny dostatek času,
provést jejich výměny ve stanoveném termínu, tj. mezi 15.6. a 15.7. 2016 bez hrozících
komplikací. Tímto opatřením chce RIK pomoci především těm, kteří poctivě hned od začátku plnili
svoje povinnosti v Registru ČAST. Dle čl. 405.01 a) SŘ je totiž povinná aktualizace fotografie
k registraci hráče v registru ČAST nejpozději po pěti letech od poslední aktualizace. V termínu
15.6.-15.7. každého roku je možnost provedení bezplatné aktualizace této fotografie.
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