Regionální svaz stolního tenisu Mladá Boleslav

Zápis z Konference RSST MB
ze dne 18.5.2016

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 2015/2016 a
konstatovali, že sezona proběhla bez výraznějších problémů. Kompletní výsledky jsou na
webových stránkách RSST MB a ve zpravodaji.
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 proběhlo 6 BTM a dále regionální
přebory jednotlivců pro všechny kategorie chlapců. Turnajů se zúčastnilo celkem 32 hráčů
ze 4 oddílů (TJ AŠ Mladá Boleslav, TJ Sokol Mnichovo Hradiště, Sokol Dolní Bousov a Sokol
Kosmonosy). 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 2015/2016.
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, hospodaření proběhlo s mírným schodkem, především z
důvodu nižších příjmů z evidenčních a registračních poplatků. Oddíly již obdržely na účty odměny
za umístění družstev a za pořádání turnajů. Podrobný výsledek hospodaření za sezónu 2015/2016
je na webových stránkách RSST MB.
5.
5.1.

Ostatní
Míčky

Delegáti konference jednomyslně schválili, že všechny regionální soutěže se v sezóně 2016/2017
budou hrát výhradně plastovými míčky schválenými ITTF. Značku míčků si určuje oddíl/pořadatel
ze seznamu míčků schválených ITTF. VV RSST MB doporučuje míčky Xushaofa Sports *** 40+,
které se oddílům osvědčily v sezóně 2015/2016.
5.2.

Start žen v regionálních soutěžích mužů

Delegáti konference jednomyslně schválili úpravu čl. 303.02 g) SŘ takto: ženy mohou startovat v
soutěžích mužů, i když jsou členkami základu družstva žen ve 2. lize nebo v divizi. Schválená
úprava je platná pro regionální soutěže mužů od sezóny 2016/2017.

5.3.

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).
5.4.
-

Důležité termíny pro červen až září

do 15.6.2016 - zadání evidenčních seznamů do registru ČAST a zaplacení evidenčních
poplatků (dle čl. 409.02 SŘ)
15.6.-15.7.2016 - možnost provedení bezplatné aktualizace fotografie hráče v registru ČAST
(dle čl. 405.02 SŘ)
cca konec srpna (bude upřesněno v rozpisu soutěží) - zadání přihlášek do regionálních soutěží
družstev mužů a žen do registru ČAST
cca první polovina září (bude upřesněno v rozpisu soutěží) - zadání soupisek družstev mužů a
žen do registru ČAST
cca polovina září (bude upřesněno v rozpisu soutěží) - zaslání přihlášek zájemců o pořádání
regionálních turnajů mládeže a přihlášek do regionálních soutěží družstev mládeže

5.5.

Upozornění na aktualizaci pravidel stolního tenisu a soutěžního řádu

-

Aktualizovaná Pravidla ST jsou na webových stránkách RSST MB v sekci dokumenty,
Soutěžní řád vč. dodatku č.4 bude k dispozici na webových stránkách RSST MB v sekci
dokumenty ihned po jeho vydání ČAST. Na sekretariátu ČAST budou k dispozici během léta
pravidla ST i SŘ v knižní podobě.

-

Některé důležité změny pravidel a SŘ
Úprava článku 3.5.1.3 Pravidel ST platná od 1.10.2016: „Hráči mohou přijímat rady kdykoli
vyjma v průběhu míčů (během hry) za předpokladu nenarušení kontinuity hry (3.4.4.1); jestliže
jakákoli oprávněná osoba poskytuje rady nedovoleně, rozhodčí jí ukáže žlutou kartu jako
napomenutí s tím, že každý další takový přestupek povede k jejímu vykázání od hracího
prostoru.“

-

Nový článek 330.25 SŘ: „Hráč základu družstva, který neodehrál v 1. polovině základní části
alespoň jedno utkání, bude pro zbytek soutěže zařazen na poslední místo na soupisce
(poslední místo za hráči, kteří jsou členy oddílu a hráči na hostování – před hráče na střídavý
start).
Pro splnění podmínky odehrání utkání je potřeba nastoupení v základní sestavě na dvouhry a
dohrání všech svých zápasů v utkání (bez vlastní kontumace, bez odstoupení, bez vystřídání).
Nový základ družstva vznikne posunutím hráčů na soupisce, příp. je možno využít povolené
změny pořadí podle čl. 330.04 nebo 330.10. Hráč přesunutý ze základu družstva, nemůže být
doplněn na soupisku žádného dalšího družstva oddílu.
Řídící svaz upozorní na vzniklý stav po odehrání 1. poloviny základní části a zneplatní ve
STISu příslušnou soupisku (případně i navazující soupisky). Oddíl je povinen provést změnu
soupisek dostatečně předem, před prvním utkáním kteréhokoli družstva, jehož soupisky se tato
změna týká.
Poznámka: 1. Změny povolené v čl. 330.04 a 330.10 se netýkají hráče, který je vyřazován ze
základu. 2. Má-li se posunout do základu hráčka ze soupisky nižšího družstva, která je v oddílu
na hostování podle čl. 461.02 (hostování žen), může být toto posunutí provedeno, i když by to
jinak nebylo podle čl. 461.02 možné.“
Ing. Lubomír Kouřil v.r.
člen VV RSST MB

