
Zápis ze schůze VV dne 5.4.2011 v Neratovicích 
 

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

2) Uzavření 2.poloviny  soutěží –  RP I.třídy – schváleny výsledky 12. – 22.kola 
RP II.třídy – schváleny výsledky 12. – 22.kola 
RP žactva– schváleny výsledky 6. – 10.kola 
 
Obecná připomínka k soutěžím: málo zasílaných komentářů o utkání. 
 

3) Přeborníci regionu – RP I.třídy – Sokol Dřínov A 
RP II.třídy – TJ Neratovice E 
RP žactva – SK Liběchov 
 

4) Odložené utkání – VV odhlasoval (3 členové pro – 1 se zdržel  – 1 proti) dodatečné schválení výsledku (6:4) 
utkání Dynamo Nelahozeves vs. TJ Neratovice B v RP žactva. Za nedodržení SŘ a 
propozic k dané soutěži, ukládá VV výše zmíněným týmům pokutu ve výši 50 kč. 
 

5) Školení rozhodčích – STSST vypsal školení a doškolení rozhodčích – viz web STSST 
http://www.stcstolnitenis.cz/krtm/skoleni_rozhodci_ph.pdf 
VV RSST doporučuje oddílům využít dostupnost školení STSST  (v Praze) a nechat 
si proškolit další rozhodčí. Přihlášky do 14.dubna 2011 !! 
 

6) Žebříček – Vyjde po skončení všech republikový a krajských soutěží (polovina června 2011). VV schválil 
(5 členů pro – 0 se zdrželo  – 0 proti)  změnu tvorby žebříčku ze současného procentuálního 
výpočtu dle počtu výher vůči celkovému počtu zápasů, na bodovou tvorbu žebříčku, viz 
metodika STSST: 
http://www.stcstolnitenis.cz/stk/smernice_1-2009.pdf 
Výši bodů lze nalézt zde: 
http://www.stcstolnitenis.cz/souteze/body.php?rocnik=2010&oblast=7 
 
 

7) Zápisy – Originály zápisů prosím odešlete správci stránek na adresu: Jan Košatý, nám. Republiky 992/7, 
277 11 Neratovice (lze předat osobně), případně osobně předejte vedoucímu dané soutěže a to do 
15.května 2011. 
 

8) Chyby v zápisech – proběhla kontrola zápisů a stanovení pokut za opakované či závažnější prohřešky; 
výsledek kontroly si každý tým může zkontrolovat v sekci „Chyby v zápisech“ na 
hlavní stránce RSST Mělník. VV doporučuje všem oddílům, aby si minimálně své 
chyby zkontrolovaly a tím se vyhnuly stejným chybám (a následným pokutám) v příští 
sezoně. 
 

9) Pokuty – Obdržené pokuty uhraďte ve stanoveném termínu na účet RSST Mělník a nebo požádejte správce 
stránek o stržení pokuty z fondu pokut (pokud je ve fondu dostatečná výše na její pokrytí). 
 

10) Přebory družstev –  VV vyzývá možné organizátory přeborů družstev mladších žáků a stejně tak možné 
účastníky přeborů, aby se přihlásili vedoucí RP žactva. 
 
 



11) Závěrečný aktiv a VH – VV předběžně stanovil termín závěrečného aktivu a VH na první polovinu června 
2011 (po skončení všech republikových a krajských soutěží). Z důvodu volební VH 
tímto VV žádá oddíly, aby si připravili své kandidáty na členy VV pro nadcházející 
dvouleté volební období. 

 
 
 
 
 
 
Zapsal: Jan Košatý        Předseda VV: Josef Čekal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neoficiální program VH 
 
- zahájení VH 
- zpráva VV 
- zpráva vedoucích družstev 
- zpráva správce stránek 
- zpráva hospodáře 
- vyhodnocení soutěží a předání diplomů 
- krajské a republikové výsledky žactva 
- volby do VV na nadcházející dvouleté období 
- změna kontroly zápisů v nadcházející sezoně 
- předehrávání utkání dvou mužstev z jednoho oddílu (zda vše sehrát na začátku soutěže a nebo každou 

předehrávku sehrát před danou polovinou soutěže) 
- možnost „prodloužení sezony“ v rámci playoff a playout 
- začátky utkání 
- možnost posílání týdenní zprávy STK o průběhu soutěží + kontrola a pokutování za chyby v zápise po 

daném kole (viz krajská metodika) 
- změna tvorby žebříčku 
- podněty oddílů na zkvalitnění regionálních přeborů mužů a žen (tj. jak zvýšit počet účastníků přeborů) 
- elektronické vyplňování komentáře o utkání k danému zápisu 
- další podněty starého VV, případné podněty nového VV 
- další podněty oddílů 


