Regionální svaz stolního tenisu Kolín
-výkonný výborZpráva VV RSST č. 4/2014-2015 ze dne 9. 9.2014
1. Finanční příspěvek pro oddíl FK Kolín
VV RSST schválil finanční příspěvek 5.000,- Kč pro oddíl FK Kolín.
2. Neplnění povinností účastníka mistrovské soutěže (čl. 206 SŘ)
Za pozdní zaslání řádně vyplněné přihlášky do regionálních soutěží dostávají oddíly Sokol Kostelec nad
Černými lesy (o 13 dní), Sokol Plaňany (o 20 dní), TJ Klučov (o 31 dní), ST Býchory (o 38 dní) NAPOMENUTÍ.
Upozorňujeme všechny oddíly resp. jejich organizační pracovníky, že od sezóny 2015-2016 budeme vše
posuzovat dle SŘ a uplatňovat jak postihy dle čl. 704, tak i disciplinární řád.
3. Schválení termínové listiny
VV schválil termínovou listinu mistrovských soutěží 2014-2015. Termínová listina bude uveřejněna na
webových stránkách RSST Kolín.
4. Výběrové řízení na pořadatele turnajů RP dospělých a RP mládeže
Termíny: RPDj: ……………………, RPml: ………………………
Termíny, které je možné pro regionální přebory dospělých a mládeže vybrat, aby nekolidovaly s dalšími turnaji jsou:
sobota 25.10.2014, neděle 26.10.2014, sobota 6.12.2014, neděle 7. 12.2014
VV RSST vypisuje výběrové řízení na pořadatele Regionální přebory dospělých (RPDj) a na Regionální
přebory mládeže (RPml).
Zájemci o pořadatelství žádám, aby poslali přihlášku do 1.10.2014 na email rsstkolin@seznam.cz. VV RSST do
5.10.2014 vybere nebo vylosuje pořadatelský oddíl. Do přihlášky o pořadatelství uveďte, který termín z výše
nabízených preferujete. RPDJ – vždy sobota, RP mládeže může být i v neděli.
5. Losování mistrovských soutěží družstev
Losování proběhlo po skončení valné hromady (VH) dne 9. 9.2014 v Zásmukách. Losování bylo provedeno
nasazením dle požadavků družstev. Poté byla na volné pozice vylosována družstva bez udání požadavků na los.
Vylosování najdete od 15. 9.2014 na webových stránkách
http://stis.ping-pong.cz/htm/index.php?rocnik=2014&oblast=420204
nebo využijte z nové internetové stránky RSST Kolín: http://kolin.stcstolnitenis.cz , kde naleznete i další informace.
6. Předehrávky
A) Oddíly, které mají dvě a více družstev ve stejné skupině, odehrají všechna vzájemná utkání do 28. 9.2014.
Družstva nahlásí včas (dle čl. 326 a 327.01 SŘ) předehrávky na email rsstkolin@seznam.cz
RP - 8. kolo: Stolní tenis Kolín „A“ – Stolní tenis Kolín „B“
RP - 19. kolo: Stolní tenis Kolín „B“ – Stolní tenis Kolín „A“
RS1 - 7. kolo: SK Nová Ves „B“ – SK Nová Ves „C“
RS1 - 18. kolo: SK Nová Ves „C“ – SK Nová Ves „B“
RS1 – 2. kolo: TJ Klučov „C“ – TJ Klučov „B“
RS1 – 13. kolo: TJ Klučov „B“ – TJ Klučov „C“
RS2 – všechna utkání se hrají dle vylosování, tzn. utkání družstev TTC Dobřichovská Pivnice „A“ vs. „B“ a Sokola
Velký Osek „D“ vs. „E“ se NEPŘEDEHRÁVAJÍ
B) Jarní prázdniny v okrese Kolín jsou stanoveny na termín 2. 2. – 8. 2. 2015. VV RSST Kolín z tohoto důvodu
přesouvá celé 15. kolo ve všech soutěžích na druhý týden v LEDNU (tj. od pondělí 5. 1. do neděle 11. 1.2015).

7. Změna (oprava) ve vylosování RS 1. třídy
Klučov „B“ měl požadavek hrát doma v sudý týden. Z důvodu chybného nasazení byla provedena drobná
úprava ve vylosování:
č. 3 původně Klučov „B“ – po úpravě volná pozice
č. 5 původně volná pozice – nyní Klučov „B“
Tímto krokem bude zajištěno, že:
a) Klučov „B“ bude hrát v podzimní části:
- domácí utkání v sudé týdny kolo č. 1, 3, 5, 7, 9 a v lichý týden kolo č. 10
- utkání u soupeřů v liché týdny kolo č. 2, 4, 6, 8 a v sudý týden kolo č. 11
b) Klučov „B“ bude hrát v jarní části:
- domácí utkání v sudé týdny kolo č. 13, 15, 17, 19, a v lichý týden kolo č. 22
- u soupeřů v liché týdny kolo č. 12, 14, 16, 18, 20 v sudý týden kolo č. 21
Družstvu Klučov „B“ se omlouváme, ale lépe vylosování zajistit nešlo vhledem k požadavkům ostatních družstev.
Za VV RSST Kolín
Marek Brunclík

