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AEI: Internal 

Dodatek č.1 pro “Propozice bodovaných turnajů mládeže (BTM) RSST-PZ 

pro sezónu 2022–2023 (platné od 01.10.2023)” 

 
 

Tento dodatek upravuje bod 5. 

Soutěž řídí VV RSST Praha – západ prostřednictvím komise mládeže (předseda + členové komise) 
 
Původní znění: 
 

Seriál bodovaných turnajů mládeže je přístupný registrovaným hráčům s rokem narození 2005 a mladší 
(věkových kategorií od U11-nejmladšího žactva do U18-dorostu) v oddílech stolního tenisu regionu Praha-
západ. Tito musí být registrováni a vedení v evidenčním seznamu ve STIS pro sezónu 2022/23 s uhrazeným 
poplatkem ve výši 150,- nebo 30,- Kč.  
 
Nové znění: 
Seriál bodovaných turnajů mládeže je přístupný registrovaným hráčům s rokem narození 2005 a mladší 
(věkových kategorií od U11-nejmladšího žactva do U18-dorostu) v oddílech stolního tenisu regionu Praha-
západ. Tito musí být registrováni a vedení v evidenčním seznamu ve STIS pro sezónu 2022/23 s uhrazeným 
poplatkem ve výši 150,- nebo 30,- Kč.  
 
Pokud na turnaj přijede hráč, který nebude splňovat podmínky viz. odstavec výše, tak mu bude umožněno se 
zúčastnit turnaje, ale oddíl bude potrestán pokutou 300Kč za každého takovéhoto hráče. Tato pokuta bude  
splatná do 14 dní od termínu turnaje ve kterém byl hráč nasazen (pokud je turnaj v neděli, tak termín pro 
zaplacení pokuty je půlnoc neděle za 14 dní). Pokud bude trenér trvat na nasazení nezaevidovaného hráče, 
tak bude muset podepsat souhlas s vyměřením pokuty 300Kč, aby bylo zřejmé, že to bylo na žádost oddílu a 
že si je oddíl vědom následků nezaplacení pokuty. 
 
Pokud nebude pokuta zaplacena, do daného termínu, budou výsledky hráče anulovány a nebude mu 
umožněn opětovně start na BTM do uhrazení pokuty. Pokud nebude pokuta uhrazena do termínu konání 
kteréhokoliv dalšího BTM, nebude umožněn start žádnému hráči daného oddílu na tomto BTM (do jehož 
termínu nebyla pokuta hrazena). Svaz je povinen informovat oddíl o nezaplacené pokutě min. 3 dny před 
konáním BTM. 
 
 
 
Schváleno dne 25.10.2022 
 
Výsledky hlasování: 
„ANO“              -             Předseda + 5 členů (Rudná, Libčice, Davle, Úholičky, Mníšek) 
„Ne“                  -             nikdo 
Nezúčastnili se  -             2 členové (Černošice, Ořech) 
 


