Zápis ze schůze VV dne 1.6.2011 v Neratovicích
1) Účast - Čekal Josef, Kratochvíl Josef , Košatý Jan, Poláková Lucie
omluveni: MUDr. Brauner Josef, Křižan Miroslav, Hraba Václav
2) Postupy a sestupy – RP I.třídy – přeborník a postupující do KP II.třídy => Sokol Dřínov (pokud nesplní
podmínky KSST pro možnost hrát krajskou soutěž, bude automaticky postupovat další
v pořadí). Do RP II.třídy sestupují Sokol Dolní Beřkovice B a SK Mšeno A.
RP II.třídy – přeborník a postupující do RP I. třídy => TJ Neratovice E, Dynamo
Nelahozeves B
RP žactva– přeborník => SK Liběchov

3) Centrální registr – do této chvíle chybí KSST poslané podpisové archy od oddílů: SK Mšeno, Sokol Tišice,
Sokol Mělník-Pšovka, Horní Počaply. VV RSST vyzývá všechny výše uvedené oddíly,
aby podpisové archy neprodleně odeslaly na KSST p. Tomáši Nekolovi, aby jim mohl
přidělit správce klubu pro práci s CR a mohli tak aktualizovat a udržovat informace o
klubu aktuální.
Zároveň VV žádá všechny oddíly, aby doplnily do CR fotografie všech členů oddílu a
tím si prodloužili platnost registrací do 31.8.2011. Kdo nebude mít fotografii v CR,
nebude mu umožněno příští sezonu nastupovat v soutěžních utkáních (termín pro nahrání
fotografií byl 15.5.2011).
Vyšla pomůcka k CR vydaná KSST:
http://www.stcstolnitenis.cz/vv/pomucka_rr.pdf
4) Zápisy – Kdo ještě neodeslal Originály zápisů, prosím odešlete je 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 20.června 2011. V opačném případě budou oddíly sankciovány.
5) Pokuty – Neuhrazené pokuty prosím neprodleně uhraďte na bankovní účet RSST. Do zaplacení mají celé
oddíly (ne jen týmy) pozastavenou činnost a bez uhrazení jim nebude umožněno přihlásit týmy do
nadcházejících ročníků mistrovských soutěží
6) Závěrečný aktiv a VH – VV stanovil termín závěrečného aktivu a VH mezi 27. - 30.červnem 2011 (dle
volného sálu). Přesný termín a místo konání bude vyvěšeno v aktualitách na webu
RSST Mělník a bude to rozesláno na emaily vedoucích regionálních družstev.
Z důvodu volební VH tímto VV žádá oddíly, aby si připravili své kandidáty na
členy VV pro nadcházející dvouleté volební období. Účast zástupců všech oddílů je
žádoucí (zvláště kvůli problematice CR).

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
účast reg. oddílů v ČP v ČR
odměny za pořádání turnajů
hodnocení soutěží – viz krajská metodika
platba ev. poplatků a posílání ev. seznamů – co kam posílat
zrušení pinec.info => přechod na stránky stsst

