
                                                               

 
                                                                             

 

REGIONÁLNÍ SVAZ STOLNÍHO TENISU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

ZPRÁVY č. 6 SEZÓNA 2018-2019 
 

1. Dlouhodobé soutěže a sezóna 2018-2019 STARTUJE!!! 

1.1. Los dlouhodobých soutěží 2018-2019 
Oficiální rozlosování je přílohou těchto zpráv. K dnešnímu dni je rozlosování uvedené na stránkách STIS a lze 

jej považovat za oficiální. Změny termínů utkání zaslané v rámci zpráv č. 5 jsou zadané v rámci STIS.  

 

Do stanoveného termínu 14. 9. 2018 byly nahlášeny následující změny: 

RP2 26. 9. 2018 18:30 KPST Záhornice „B“    TTC Lhoty u Potštejna C 

RP3 5. 12. 2018 18:30 1. FC Rokytnice v Orlických horách C Rychnov nad Kněžnou E 
 

Dále viz: 

RP1: https://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?akt=&id=3102&rocnik=2018&oblast=420607  

RP2: https://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?akt=&id=3103&rocnik=2018&oblast=420607  

RP3: https://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?akt=&id=3104&rocnik=2018&oblast=420607  

RP4: https://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?akt=&id=3105&rocnik=2018&oblast=420607 

 

Další termínové změny je nutné projednat se soupeřem a dohodnutý termín nahlásit na email: 

tomasmalik1@seznam.cz   

 

Graf postupů a sestupů bude součástí přílohy Zpráv RSST RK č. 7, které vyjdou do konce září. 

 

2. Usnesení konference RSST Rychnov nad Kněžnou 7. 9. 2018 
Je přílohou těchto zpráv. 

 

3. ON-LINE zápisy a výstupy z předehrávek 
Online zápisy jsou spuštěny. Na základě reakcí z předehrávek upozorňuji: 

 Jedním ze zásadních problémů je znalost hesla pro potvrzení zápisů  

Heslo se nerovná login, tedy ID číslo. Heslo si může každý člen změnit po prvním přihlášení do 

registru.  

 Všechny pokyny byly vydány přílohou Zpráv č.5. Prosím Vás o seznámení s danými dokumenty, zejména 

s ohledem na výše uvedené potvrzení zápisu za mužstvo, které se provádí prostřednictvím daného hesla.  

 Další záležitosti spojené se zavedením online zápisů fungují tak jak mají. 

 Zároveň upozorňuji na zadání správného jména vedoucího mužstva, kdy se nabízí v souladu se soutěžním 

řádem všichni členové ČAST a tedy osoby se stejným jménem a příjmením, dále viz 
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 je nutné zadat opravdu toho vedoucího mužstva, který je členem daného mužstva, oddílovou příslušnost 

zjistíte podržením kurzoru na dané osobě 

 

4. Tablety do oddílů a jejich předání 
Všechny oddíly s výjimkou SK Dobré (nehrají regionální soutěže) a Baník Vamberk (zamítavé stanovisko k 

zavedení online zápisů se startem sezóny 2018-2019) obdrží do konce tohoto týdne telefonicky informaci 

týkající se administrativních náležitostí a informace o předání tabletu pro zadávání online zápisů o utkání. 

S případnými dotazy se obracejte na předsedu STK pana Pavla Provazníka (702 375 767). Podle posledních 

informací by měly dnes či zítra být odeslány z Olomouce na ČUS do Rychnova nad Kněžnou. 

 
5. Přílohy 

 usnesení konference RSST Rychnov nad Kněžnou ze dne 7. 9. 2018 

 oficiální verze rozlosování dlouhodobých soutěží, stav ke dni 15. 9. 2018  

 

 

Ve Zbraslavicích, 18. 9. 2018       Za VV Tomáš Malík 

           sekretář RSST RK  


