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Usnesení 
z jednání Konference regionálního svazu stolního tenisu Praha-západ ze dne 7. 9. 2022 

 
 
 

Konference RSST-PZ zvolila: 
1. Návrhovou komisi ve složení: Frýdl, Křižka, Cacek 
2. Mandátovou komisi ve složení: Frýdl, Křižka, Cacek 
3. Volební komisi ve složení: Drbohlav, Tobolář, Švarc 

 
Konference RSST-PZ  bere na vědomí: 

1. Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2021 a první pololetí 2022 přednesenou Mirkem Fürstem 
2. Zprávu komise mládeže za sezonu 2021-22 přednesenou Václavem Křižkou 
3. Zprávu STK za sezonu 2021-22 přednesenou Milošem Frýdlem 

 
Konference RSST-PZ schvaluje: 

1. Dodatek propozic upravující start žen v regionálních soutěžích družstev mužů: 
 

 V regionálních soutěžích družstev mužů mohou startovat i ženy za podmínek, které jsou přiměřeně dány 
čl. 303.02 SŘ kromě bodu g), který se nahrazuje takto: 

 - ženy mohou startovat v  regionálních soutěžích družstev mužů pouze za předpokladu, že nejsou 
členkami základu družstva žen v extralize 

 
2. Přechod na nový web svazu pod doménou stcstolnitenis.cz a pověřuje Miloše Frýdla jeho realizací 

[schváleno jednohlasně] 
 

3. Směrnice [schváleno jednohlasně] 
a. Směrnici RSSTPZ_smernice_2022_1-zapocitavani_3_4_kolo 
b. Směrnici RSSTPZ_smernice_2022_2-zebricek 

 
4. Volbu orgánů RSSTPZ  

a. Výkonný výbor ve složení [30-pro, 0-proti,0-zdržel] 
 Tomáš Cacek (Rudná) - předseda 
 Miloš Frýdl (Rudná) 
 Václav Křižka (Rudná) 
 Petr Charvát (Černošice) 
 Libor Stacho (Mníšek) 
 Zdeněk Bulín (Ořech) 

 
 
 

5. Výkonný výbor následně ustanovil komise (6-pro, 0-proti, 0-zdržel): 
a. Komisi mládeže ve složení 

 Václav Křižka (Rudná) - předseda 
 Petr Charvát (Černošice) 
 Martin Severa (Ořech) 
 Zdeněk Dostál (Libčice) 
 Radka Ducháčková (Úholičky) 
 Pavel Toman (Davle) 
 Marek Drbohlav (Mníšek) 
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b. STK ve složení 
 Miloš Frýdl (Rudná) - předseda 
 Martin Tůma (Mníšek) 
 Jan Eibich (Roztoky) 
 David Holeček (Lety) 

 
c. Správce svazu 

 Miloš Frýdl (Rudná) 
 

 
6. Odměny za vykonanou práci 

a. Předseda STK + správce svazu - 9000 Kč/rok 
b. Předseda komise mládeže - 3000 Kč/rok 
c. Řadový člen STK – 1000Kč/rok 
d. Zpětně proplatit odměnu Miloši Frýdlovi za činnost od 1.1.2022-1.7.2022 – 4500Kč 

 
7. Dotaci ve výši 2 500,-Kč pro oddíl za uspořádání turnaje + 500,-Kč odměnu za organizaci turnaje 

a. Týká se turnajů mládeže v rámci BTM 
b. Týká se OP jednotlivců mládeže 
c. Týká se OP jednotlivců dospělých 

 
8. Dotaci ve výši 1 500,-Kč pro oddíl za uspořádání turnajů SP + 500,-Kč odměnu za organizaci 

turnaje 
a. Finále SP 
b. Kvalifikace SP 

 
9. Schvaluje výši vkladu do soutěží družstev od sezony 2023: 

OP čtyřčlenných družstev mužů výši 500,- Kč za družstvo 
SP tříčlenných družstev mužů ve výši 300,- Kč za družstvo 
 

10. Hodnocení výsledků v soutěži družstev mužů  3 – 1 – 0 – (-3) 
 

11. Předehrání „derby“ utkání do zahájení 3. kola soutěže 
 
 

12. Rozsah cen SP:  
Putovní pohár; 1. až 4. místo – pohár. 
 

13. Schvaluje nákup cen pro vyhodnocení Bodovacích turnajů mládeže po kategoriích 
 
 

 
 
 
 
 
Zpracoval: Miloš Frýdl        07.09.2022 
Správce svazu, předseda STK 
 


