STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
www.stcstolnitenis.cz

Zprávy STSST č. 24/2018-19
ze dne 15. 5. 2019

1. Zprávy Výkonného výboru STSST
1.1. Rozpisy soutěží družstev mužů a žen 2019/2020
Výkonný výbor STSST schválil rozpis „Krajských soutěží družstev mužů 2019/2020“ a
rozpis „DIVIZE žen 2019/2020“. Oba rozpisy jsou přílohami těchto zpráv a budou též
zveřejněny na webu STSST.
VV doporučuje všem oddílům, aby se s rozpisy důkladně seznámily, zvláště se
změnami oproti sezóně 2018/2019 u soutěží mužů.
1.2. Motivace ke zlepšení spolupráce s STK (STSST)
VV STSST rozhodl, že pro vytvoření lepší spolupráce ze strany účastníků soutěží
mužů směrem k STK (STSST) bude i v sezóně 2019/2020 všechna družstva mužů motivovat
ke zlepšení této činnosti opět peněžní částkou.
V sezóně 2019/20 budou oceněna ta mužstva, která
- nebudou ani jednou na své povinnosti upozorněna,
- neobdrží důtku ani pokutu,
- nezaviní kontumaci utkání,
- předloží v termínu podle rozpisu soutěží přihlášku do soutěže,
- potvrdí v termínu v registru svou soupisku,
- uhradí v termínu vklad do soutěže,
- splní v termínu podmínky pro účast v soutěži,
- zajistí, aby jejich oddíl-klub uhradil v termínu podle SŘ evidenční poplatky a zaslal
prostřednictvím registru evidenční seznam,
- zašlou v termínu vyplněný formulář hodnocení sezóny,
- zajistí účast zástupce oddílu-klubu svého družstva na všech valných hromadách STSST
v sezóně 2019/2020.
Mezi tato mužstva bude rozdělena peněžní částka, jejíž výše bude odpovídat výši
všech pokut STK a DK STSST za sezónu 2019/20. Částka pro jednotlivá družstva se
zaokrouhlí na celé desetikoruny směrem dolů.
Přehled o družstvech mužů, které si rozdělí peněžní částku a i o výši této částky,
bude průběžně aktualizován na webu STSST.
1.3. Rozesílání „Zpráv“ a informací STSST
V sezóně 2019/20 budou jako dosud rozesílány Zprávy STSST a ostatní informace
na všechny maily, které si družstva vloží do formuláře pro Newsletter STSST, který je
dostupný na www.stcstolnitenis.cz.
1.4. Rozlosování nižších soutěží
Výkonný výbor STSST rozhodl, že v sezóně 2019/20 nebude možno rozlosovat
utkání nižší soutěže se začátkem méně než 3 hodiny před začátkem utkání krajské soutěže
(DIVIZE, KS 1, KS 2). Bude-li se tento minimální čas překrývat s utkáním krajské soutěže, je
nutno hrát souběžně na více stolech nebo musí pořadatel zajistit další hrací místnost.

1.5. Přestupy
Na základě rozhodnutí VV STSST bude o přestupech v rámci Středočeského kraje a
v souladu s čl. 454.02 SŘ nadále rozhodovat STK. Kontaktní osoba: Josef Grill, Dolní
Stakory 53, 293 01 Mladá Boleslav nebo josef.grill@seznam.cz (s naskenovanou přílohou).
1.6. Přechody, převody, slučování
Na základě rozhodnutí VV STSST bude o přechodech družstev, převodech míst
v soutěžních třídách, příp. o slučování v rámci STSST nadále rozhodovat STK.
Adresa pro zasílání: Josef Grill, Dolní Stakory 53, 293 01 Mladá Boleslav nebo
josef.grill@seznam.cz (s naskenovanou přílohou).
2. Zprávy regionální a mediální komise
2.1. Nové mailové adresy na svaz a komise
V souvislosti s úpravou krajských webových stránek došlo také ke změně některých
mailových adres na výbor a komise. Přehled všech aktuálních mailových adres na výbor a
komise vč. jednotlivých adresátů je na webových stránkách svazu.
Předseda STSST
predseda@stcstolnitenis.cz
Sekretář
sekretar@stcstolnitenis.cz
Výkonný výbor
vybor@stcstolnitenis.cz
Sportovně-technická komise
stk@stcstolnitenis.cz
Komise mládeže a trenérsko-metodická
mladez@stcstolnitenis.cz
Komise rozhodčích
rozhodci@stcstolnitenis.cz
Regionální a mediální komise
media@stcstolnitenis.cz
Disciplinární komise
disciplinarni@stcstolnitenis.cz
Kontrolní komise
kontrolni@stcstolnitenis.cz
2.2. Webové stránky pro RSST na doméně stcstolnitenis.cz
Výkonný výbor nabízí všem regionálním svazům možnost umístit vlastní webové stránky
daného RSST na doméně stcstolnitenis.cz.
- profesionální hosting s podporou
- vlastní adresář se správou webové prezentace
- samostatný přístup přes FTP
- adresa webu na doméně 3. řádu: názevregionu.stcstolnitenis.cz
- mailová schránka: názevregionu@stcstolnitenis.cz
- zabezpečené stránky (přístup přes https)
- prezentace formou statické html prezentace zdarma (formou databáze 876 Kč/rok)
- pro bližší informace či zájem o tuto službu pište na media@stcstolnitenis.cz
V současné době již tuto službu využívají:
RSST Kutná Hora
kutnahora.stcstolnitenis.cz
RSST Mělník
melnik.stcstolnitenis.cz
RSST Mladá Boleslav
mladaboleslav.stcstolnitenis.cz (stránky v rekonstrukci)
2.3. Výzva pro regionální svazy - termíny konání konferencí RSST
Regionální svazy stolního tenisu nahlásí na mail media@stcstolnitenis.cz termín konání
konference/valné hromady za svůj RSST. V případě, že mají RSST zájem o účast zástupce
Výkonného výboru STSST, sdělí toto také do mailu.
Josef Grill / předseda STK STSST
Přílohy:

Rozpis „Krajských soutěží družstev mužů 2019/2020“
Rozpis „DIVIZE žen 2019/2020“
Žebříčky mužů a žen za sezónu 2018/2019

