
Zápis ze schůze VV dne 12.1.2011 v Neratovicích 
 

1) Účast - Čekal Josef, MUDr. Brauner Josef, Křižan Miroslav, Poláková Lucie, Košatý Jan 
omluveni: Kratochvíl Josef, Hraba Václav 
 

2) Uzavření 1.poloviny  soutěží –  RP I.třídy – schváleny výsledky 9. – 11.kola 
RP II.třídy – schváleny výsledky 9. – 11.kola 
RP žactva– schváleny výsledky 1. – 5.kola 
 

3) Dotace za uspořádání turnaje – VV projednal návrh na zvýšení dotací za uspořádání turnaje, potvrdil 
současnou výši dotace do konce aktuální sezony 
 

4) Soupisky – VV potvrdil regulérnost soupisky družstva TJ Neratovice – viz v příloha č.1 
 

5) Školení trenérů – byl vypsán termín pro školení trenérů, pro malý počet účastníků bylo zrušeno 
 

6) Zimní přestupy – Roman Tkačuk – SKST Sokol Veltrusy => KST Sokol Libčice nad Vltavou 
 

7) Centrální registr – Centrální registr byl opětovně spuštěn, každý oddíl musí zajistit souhlas svých členů se 
zákonem na ochranu os. údajů. Informace k CR případně podá správce pro region  
Mělník – Tomáš Nekola (tomas.nekola@volny.cz) 

 
 
 
 
 
 
 

Zapsal: Jan Košatý        Předseda VV: Josef Čekal 



Příloha č.1 
 
Vyjádření VV k námitce Dynama Nelahozeves ohledně regulérnosti soupisky TJ Neratovice “E”  
 

Oddíl TJ Neratovice zažádal Krajský svaz o zařazení hráček na žebříček dle Směrnice STSST č. 3. Po 
schválení provedl úpravu soupisek B a C družstva schválené Krajským svazem. Dále provedl úpravu ( 
doplnění ) soupisky u E družstva hrající RP II. třídy dle čl. 330.17 a 330.21. Vzhledem toho, že SŘ nic 
neříká o tom, že hráči již rozehráli vyšší soutěž a na připomínky jiných oddílů, výkonný výbor svazu 
stolního tenisu regionu Mělník dává na vědomí, že doplněná soupiska E družstva TJ Neratovice je v souladu 
se SŘ. Z důvodu, že SŘ má v tomto směru určité rezervy VV RSST Mělník použil Směrnici ČAST č. 1/2005 
,, o pravomoci krajských regionálních svazů "  a dále jako poradce pana Zdeňka Jiráska ( 1. místopředseda 
výkonného výboru České asociace stolního tenisu ) a Václava Drozdu ( ředitele celostátních soutěží ).  
 
 
                                                                                          Čekal Josef - předseda VV RSST Mělník 


