Zpráva VV dne 5.10.2012 v Neratovicích
1) Účast - Čekal Josef, Křižan Miroslav, Karas Jiří, Košatý Jan
Omluveni: MUDr. Brauner Josef - lázně, Zralíková Vlaďka – nemoc, Žiačik Jan – prac. vytížení
2) STK – předseda STK:
vedoucí RP 1:
vedoucí RP 2:
vedoucí RP ž:

Košatý Jan
Karas Jiří
Brauner Josef
Zralíková Vlaďka

3) Členové VV – předseda VV:
Čekal Josef
místopředseda VV:
Košatý Jan
hospodář:
Křižan Miroslav
předseda STK:
Košatý Jan
komise mládeže:
Zralíková Vlaďka
TMK + KR:
Karas Jiří
člen pro kontakt s oddíly: Košatý Jan
člen:
Žiačik Jan st.
4) Změna v posílání oficiálních dokumentů – od letošního ročníku je povoleno posílat oficiální dokumenty
(tj. námitky, odvolání apod.) jen přes email na daný subjekt
či osobu, pokud žádost bude obsahovat vlastnoruční podpis
a razítko oddílu. Odpadá tímto povinnost posílat tyto dokumenty
výhradně poštou (nadále je však možné je poštou zasílat).
5) Dodatek k propozicím – Systém postupu a sestupu mezi RP 2 a RP 3 bude určen tabulkou (v příloze).
Rozdělení se provede po uzávěrce pro přihlášení týmů do následujícího ročníku.
6) Regionální přebory jednotlivců – připomenutí termínů a možnost přihlášení se o pořádání
dospělých: neděle 25.11.2012
mládež: sobota 16.3.2012
zájemci o pořádání přeborů zašlou své žádosti VV do 1.11.2012
Propozice – tvorbu zajistí předseda Čekal do 11.11.2012, vyvěšení na
stránky RSST zajistí p.Košatý do 12.11.2012
7) Upozornění - po stanovení vedoucích soutěží posílat scany zápisů výhradně jim a v kopii na správce
stránek. Se scany posílejte krátké komentáře k danému utkání (2-3 věty) pro posílání
výsledků do regionálních tisků.
Každý tým bude mít u sebe při utkáních vytištěnou soupisku v nové verzi – s fotografiemi.
8) Seznam schválených potahů - Od letošní sezony je povinností každého oddílu mít v herně aktuální seznam
schválených potahů. Odkaz najdete na regionálních stránkách v sekci
dokumenty ke stažení, či také zde:
http://www.ittf.com/stories/pictures/LARC_33.pdf

Zapsal: Jan Košatý

Předseda VV: Josef Čekal

Příloha č.1 – Dodatek k propozicím k systému postupu a sestupu mezi RP 2 a RP 3:
Počet účastníků

RP 2.třídy RP 3.třídy

15

8x

7x

16

8x

8x

17

10x

7x

18

10x

8x

19

10x

9x

20

12x

8x

21

12x

9x

22

12x

10x

23

12x

11x

24

12x

12x

