Regionální svaz stolního tenisu Mladá Boleslav

Zápis z Konference RSST MB
ze dne 24.5.2017

Přítomno 15 z 21 (71%) 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 2016/2017 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 55 hráčů ze
7 oddílů. 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 2016/2017.
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, hospodaření proběhlo s přebytkem, především z důvodu
vyšších příjmů z evidenčních a registračních poplatků. Oddíly již obdržely na účty odměny za
umístění družstev a za pořádání turnajů. Podrobný výsledek hospodaření za sezónu 2016/2017
je na webových stránkách RSST MB.
5.

Ostatní

5.1. 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 1.6.-30.6. každého
roku je možnost provedení bezplatné aktualizace fotografie hráče v registru ČAST (dle čl. 405.02
SŘ).
5.2. Povinnost pořadatele zajistit počítadla
Od sezóny 2017/2018 bude v rozpisu regionálních mistrovských soutěží mužů a žen stanoveno,
že pořádající družstvo je povinno zajistit na všech stolech počítadla. Na nákup počítadel dostane
každý oddíl finanční příspěvek (viz. čl. 5.3.).

5.3. Příspěvek oddílům na nákup vybavení na stolní tenis
Konference RSST Mladá Boleslav jednomyslně schválila jednorázový příspěvek ve výši 2.000 Kč
pro každý oddíl registrovaný k 24.5.2017 pod RSST Mladá Boleslav. Příspěvek je určen
především pro nákup vybavení na stolní tenis, zejména počítadel, příp. míčků. Příspěvek bude
uhrazen na účty oddílů do 31.5.2017.
5.4. Volby do Výkonného výboru RSST Mladá Boleslav
Předseda VV RSST Mladá Boleslav p. Rudolf Krucký oznámil, že v září 2017 k termínu
konference odstoupí z funkce předsedy VV. Tímto odstupuje celý VV. Na konferenci RSST MB v
září tedy proběhnou volby do VV. Zájemci o post předsedy se můžou hlásit do termínu
konference (bude upřesněn později) na mail kruckyrudolf@seznam.cz (uvést kandidáta na
předsedu + složení VV).
5.5. Důležité termíny pro červen až září
-

do 15.6.2017 - zadání evidenčních seznamů do registru ČAST a zaplacení evidenčních
poplatků (dle čl. 409.02 SŘ)
1.-30.6.2017 - 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
Ing. Lubomír Kouřil v.r.
člen VV RSST MB

