Regionální svaz stolního tenisu Mladá Boleslav

Zápis z Konference RSST MB
ze dne 9.9.2020
Přítomno 15 z 21 (71%) delegátů s hlasem
rozhodujícím, konference je usnášeníschopná
1. Úvod
-

Předseda RSST MB Lubomír Kouřil zahájil Konferenci RSST MB
Konference schválila návrhovou a mandátovou komisi ve složení Lubomír Kouřil a Pavel
Veselý

2. Zpráva zástupce STSST
Zástupcem krajského STSST na konferenci byl předseda RSST MB Lubomír Kouřil, který
seznámil účastníky s těmito tématy:
- ČAST podporuje jednotlivé regionální svazy dotací na mládež, která může být maximálně
15.000 Kč. RSST Mladá Boleslav zažádal o dotaci pro rok 2020 a dotace byla schválena.
Vyúčtování dotace bude zveřejněno na konci roku 2020.
- Představena byla soutěž Český pohár, kterou na podzim vypisuje STSST, utkání probíhají od
ledna. Přihlásit se může jakékoliv družstvo.
3. Zpráva předsedy RSST MB
Předseda RSST MB Lubomír Kouřil seznámil přítomné delegáty Konference se zprávou
předsedy:
- Oddíl TJ Chudíř, který vznikl v létě 2018, tak již v létě 2019 zanikl a pro sezónu 2019/2020 již
družstvo do soutěží nepřihlásil. Tím se počet klubů/oddílů v regionu Mladá Boleslav snížil na 18.
- VV se v sezóně 2019/2020 nezabýval žádným mimořádným případem, vyjma řešení soutěží s
ohledem na koronavirus. Všechny informace k tématu koronavirus byly průběžně zveřejňovány
ve zprávách RSST MB a zasílány přes Newsletter RSST MB.
4. Zpráva o výsledku hospodaření a plnění rozpočtu
Předseda RSST MB Lubomír Kouřil seznámil přítomné delegáty Konference s hospodařením
za sezónu 2019/2020. Rámec rozpočtu byl schválen jako vyrovnaný, následně byl takto
rozpočet vytvořen. Hospodaření proběhlo s přebytkem 1.269 Kč. Oddíly již na jaře obdržely
na účty odměny za umístění družstev a za pořádání turnajů. Podrobný výsledek hospodaření
za sezónu 2019/2020 je na webových stránkách RSST MB.
5. Vyhodnocení soutěží mládeže
Předseda KM Pavel Veselý zhodnotil sezónu 2019/2020. KM pracovala ve složení Pavel Veselý
(předseda), Jan Mareš (člen) a Karel Kapras (člen). V sezóně proběhlo 5 BTM (6.BTM zrušen
kvůli koronaviru) a dále regionální přebory jednotlivců pro všechny kategorie chlapců (přebory v
kategoriích dívek se pro neúčast nekonaly). Turnajů se zúčastnilo celkem 52 hráčů a hráček ze 7
oddílů. Výkonný výbor vydal již na jaře žebříčky všech kategorií mládeže, jsou na webových
stránkách RSST MB ve zpravodaji. Následně proběhlo předání pohárů, diplomů a poukázek
nejlepším hráčům dle regionálního poháru mládeže.

6. Vyhodnocení soutěží mužů
Předseda STK Ladislav Dlask zhodnotil uplynulou sezónu 2019/2020. Kromě RS2 nebyly
soutěže kvůli koronaviru dohrány, bližší informace byly uváděny ve zprávách RSST MB.
Kompletní výsledky jsou na webových stránkách RSST MB a ve zpravodaji. Výkonný výbor
vydal již na jaře žebříčky mužů a žen, jsou na webových stránkách RSST MB ve zpravodaji.
Předseda STK Ladislav Dlask předal nejlepším třem družstvům v každé skupině diplomy.
7. Volba delegáta na konferenci STSST v roce 2021
Delegátem na Konferenci STSST konanou v roce 2021 byl za RSST MB zvolen Pavel Veselý.
8. Systém soutěží mládeže v sezóně 2020/2021
-

Byla konstatována spokojenost se současným systémem soutěží mládeže, k žádným
výrazným změnám pro další sezónu nedojde.
Rozpisy a termínová listina soutěží budou vydány do 20.9.2020 a zveřejněny na webových
stránkách RSST Mladá Boleslav.
VV STSST bude průběžně vydávat opatření k soutěžím z důvodu koronaviru, s ohledem na
řešení v republikových a krajských soutěžích.

9. Soutěže mužů v sezóně 2020/2021
-

Rozlosování soutěží je již zveřejněno na webových stránkách RSST MB.
VV STSST bude průběžně vydávat opatření k soutěžím z důvodu koronaviru, s ohledem na
řešení v republikových a krajských soutěžích.

10. Návrh a schválení struktury rozpočtu na sezónu 2020/2021
Konference uložila VV RSST MB sestavit rozpočet na sezónu 2020/2021 jako vyrovnaný.
Rozpočet bude do 20.9.2020 zveřejněn na webových stránkách RSST MB.

Ing. Lubomír Kouřil v.r.
předseda VV RSST MB

Konference RSST Mladá Boleslav dne 9.9.2020
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TJ Auto Škoda Mladá Boleslav
Table Tennis Club Bělá pod Bezdězem, z.s.
Tělovýchovná jednota Březovice z.s.
Tělovýchovná jednota Plazy
Tělocvičná jednota Sokol Mnichovo Hradiště
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Tělovýchovná jednota Sokol Chotětov, z.s.
TJ Sokol Kosmonosy, z.s.
TJ Sokol Otradovice, z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Kochánky, z.s.
TTC Josefův Důl
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SK Dolní Stakory, z.s.
Sokol Březno, z.s.
TJ Sokol Podlázky-Dalovice, z.s.
TJ Slavoj Čistá, z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Březno
TTC HESO Nepřevázka
Stolní tenis Dolní Bousov, z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Kněžmost
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Kouřil Lubomír
Dlask Ladislav
Veselý Pavel
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