
Zápis ze schůze VV dne 20.7.2011 v Neratovicích 
 

1) Účast - MUDr. Brauner Josef, Čekal Josef, Kratochvíl Josef, Křižan Miroslav, Košatý Jan, 
Zralíková Vlaďka, Karas Jiří 
 

2) Propozice k soutěžnímu ročníku 2011/2012 – vyjdou koncem měsíce – zodpovídá p. Košatý 
 

3) Složení VV a STK – Předseda VV – Josef Čekal 
Hospodář VV – Miroslav Křižan 
Vedoucí RP 1 – Josef Kratochvíl 
Vedoucí RP 2 – MUDr. Josef Brauner 
Vedoucí RP ž – Vlaďka Zralíková 
Předseda TMK – Jiří Karas 
Komunikace s oddíly – Jan Košatý 
 

4) Zápisy – Do dnešního dne neposlaly zápisy: SK Liběchov A, Dolní Beřkovice A, Sokol Mělník-Pšovka B. 
V příští sezoně budou za neposlání zápisů výše uvedené týmy pokutovány ve zvýšené sazbě. 
 

5) Pokuty – Neuhrazené pokuty je nutno uhradit do 20.8.2011 (a to jak pokuty vůči RSST, tak KSST i ČAST). 
V opačném případě se nebudou přijímat žádné přihlášky do nadcházející sezony. V tuto chvíli 
mají pokuty následující týmy dle vývěsky pokut: 
http://www.stcstolnitenis.cz/souteze/pokuty.php?oblast=7&rocnik=2010 
http://www.stcstolnitenis.cz/souteze/pokuty.php?oblast=1&rocnik=2010 
 

6) Evidenční seznamy a soupisky – ES – nutné vyplnit do 31.7.2011 do CR. Žádné tiskopisy se nevyplňují a 
neposílají, stačí vyplnění v CR. Registrační poplatky uhraďte na účet 
RSST dle: http://melnik.stcstolnitenis.cz/pokyny_pro_fin_operace.doc 
účel platby ve variabilním symbolu = 3 
Zároveň odešlete kopii složenky/potvrzení o provedení platby na email: 
Murede.Jack@seznam.cz 
 
Soupisky – ve dvou vyhotoveních odešlete do 20.8.2011 na adresu RSST 
a zároveň elektronicky (stačí neorazítkované) odešlete na email: 
Murede.Jack@seznam.cz 
 
Přihlášky – v jednom vyhotovení odešlete do 20.8.2011 na adresu RSST 
a zároveň elektronicky (stačí neorazítkovaná) odešlete na email: 
Murede.Jack@seznam.cz 
 
Vklady do soutěže – odešlete na účet RSST do 20.8.2011  
Zároveň odešlete kopii složenky/potvrzení o provedení platby na email: 
Murede.Jack@seznam.cz 
 

7) Odměny za ročník 2010/2011 – Pořádání přeborů dospělých – Neratovice – 800 Kč 
Pořádání přeborů mládeže – Nelahozeves – 800 Kč (vyplaceno) 
Pořádání turnajů – Liběchov 3x – 1 400 Kč 
Odměna za přeborníka RP 1 – bez nároku 
Odměna za přeborníka RP 2 – Neratovice – 500 Kč 
 



 
8) Nové registrace –  pro novou registraci vyplnit v CR žádost o novou registraci, vytisknout formulář z CR, 

nechat potvrdit žadatelem o registraci, mateřským oddílem. Takto vyplněný a potvrzený 
formulář naskenovat a odeslat na email: Murede.Jack@seznam.cz . Zaplatit na účet 
RSST poplatek za provedení nové registrace a kopii složenky/potvrzení o provedení 
platby odeslat na email: Murede.Jack@seznam.cz . Po zkontrolování všech údajů bude 
registrace schválena v CR nebo k ní budou napsány připomínky a žádost bude 
pozastavena. Originály formulářů je nutné uchovat u sebe, na konci sezony je bude 
možné odeslat společně se zápisy. Stejným způsobem je možné řešit i žádosti o 
přestup, střídavý start a hostování. 
 

9) Aktiv 2011/2012 – úvodní aktiv nového soutěžního ročníku se uskuteční ve středu 7.9.2011. Místo konání 
aktivu bude upřesněno koncem srpna 2011. Žádáme všechny oddíly, aby na tento aktiv 
vyslaly minimálně jednoho zástupce oddílu, nejlépe pak 1 zástupce z každého týmu. 

 
Zapsal: Jan Košatý        Předseda VV: Josef Čekal 

 
 


