
                                                               

 
                                                                             

 

Usnesení z konference regionálního svazu stolního tenisu 

Rychnov nad Kněžnou 

konané 15. 6. 2018 na ČUS v Rychnově nad Kněžnou  
 

A. Konference schválila: 

1. Program  

2. Jednací řád 

3. Volební řád 

4. Volbu nového výkonného výboru aklamační podobou 

5. Hospodaření za sezónu 2017-2018  

6. Rozpočet na sezónu 2018-2019 

7. Metodiku tvorby žebříčku dospělých po sezóně 2018-2019 dle hodnoty ELO trend 

s dodatečným zařazením hráčů, kteří nebudou na daném žebříčku figurovat a to 

následovně: 

o pokud hráč nebude figurovat na regionálním žebříčku má možnost 

prostřednictvím svého oddílu zažádat o zařazení do žebříčku: 

a) nehrál-li hráč 1 sezónu: bude zařazen s umístěním +10 míst oproti RŽ z 

minulé sezóny, 

b) nehrál-li hráč 2 sezóny: bude zařazen s umístěním +20 míst oproti RŽ z 

předminulé sezóny 

c) nehrál-li hráč 3 a více sezón: nebude zařazen do RŽ a na soupiskách musí být 

uveden jako NEKLASIFIKOVANÝ 

8. Konání následující konference RSST Rychnov nad Kněžnou dne 7. 9. 2018 

s dvěma hlavními body programu: 

8.1. internetové připojení a online zápisy v dlouhodobých soutěžích RSST Rychnov 

nad Kněžnou od sezóny 2018-2019 

8.2. struktura regionálních dlouhodobých soutěží od sezóny 2019-2020 

 

B. Konference zvolila: 

1) pracovní předsednictvo ve složení: Jakubec Josef, Malík Tomáš a Provazník Pavel  

2) návrhovou komisi ve složení: Hlaváček Rudolf, Krupička Tomáš a Vavruška Jiří 

3) mandátovou komisi ve složení: Duzbaba Jaroslav, Kovaříček Josef a Krejčí Jiří 

4) volební komisi ve složení: Mareš Petr, Müller Pavel a Souhrada Vladimír 

5) delegáta za RSST Rychnov na konferenci KHKSST p. Pavla Provazníka 



                                                               

 
                                                                             

 

6) nový výkonný výbor RSST Rychnov nad Kněžnou ve složení:  

a) Jakubec Josef  předseda 

b) Malík Tomáš  sekretář a vedoucí soutěží 

c) Matějus Leoš  hospodář 

d) Provazník Pavel předseda STK 

 

C. Konference vzala na vědomí:  

1) Zprávu VV RSST za sezónu 2017-2018 

2) Zprávu STK za sezónu 2017-2018 a výhled STK na sezónu 2018-2019  

3) Informace o zákonu GDPR 

4) Zvýšení evidenčních poplatků od sezóny 2018-2019 v následující výši: mládež 

150,- Kč, dospělí 300,- Kč a ostatní ve výši 30,- Kč 

5) Zprávu mandátové komise, kdy se konference zúčastnilo z 21 oddílů delegáti 17 

oddílů (80, 9 % účast) a 4 členové VV RSST Rychnov nad Kněžnou, což je celkem 

84 % účast. Konference je usnášení schopná. Dále se konference zúčastnili tři 

hosté. 

 

Za návrhovou komisi zapsal Vavruška Jiří 

 

V Rychnově nad Kněžnou, 15. 6. 2018 

 

 


