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Zpravodaj č. 2 v sezóně 2022-2023 
 
 

1 Oznámení RSST PZ 

1.1 Přestupy 
• 13.07.2022 - Saltanovska Marharyta z oddílu zahraničí do oddílu Tělocvičná jednota Sokol Mníšek 

pod Brdy 
o Hráčka není na evidenčním seznamu 

 
• 12.08.2022 - Kosmina Natalia z oddílu zahraničí do oddílu Tělocvičná jednota Sokol Mníšek pod 

Brdy 
o Hráčka není na evidenčním seznamu 

 
• 17.08.2022 - Žambokréthyová Milena z oddílu Tělovýchovná jednota Střížkov, z.s. do oddílu 

Tělocvičná jednota Sokol Libčice nad Vltavou 
 

• 30.08.2022 [zatím nedokončen] - Jaroslav Podrápský z oddílu Tělocvičná jednota Sokol Libčice nad 
Vltavou do oddílu TJ Sokol Mnetěš 

o Přestup zatím není dokončen. Nebyl doručen podepsaný přestupní lístek ani doklad o platbě 
 

1.2 Konference RSST PZ 
Dne 07.09.2022 proběhla volební konference RSST PZ. Účast na konferenci byla vysoká 30 delegátů 
s hlasem rozhodujícím. Usnesení konference je v příloze a na novém webu RSST PZ 
https://prahazapad.stcstolnitenis.cz/  
Doporučuji si usnesení přečíst je tam několik změn, které se vás nějakým způsobem dotknou: 

• Přijaté nové směrnice všechny jsou vyvěšeny na novém webu 
• Schválení navýšení vkladu do soutěže pro příští rok – nově je výše vkladu 500Kč ale za družstvo 

(dříve to bylo za oddíl) 
• Zvolení nového výkonného výboru a jmenování komisí (opět vše v usnesení a na novém webu) 
• Schváleny odměny osobám vykonávajícím činnost pro svaz 

 

1.3 Nový web 
Byl spuštěn nový web ve spolupráci se středočeským svazem stolního tenisu. Web je přístupný na adrese 
https://prahazapad.stcstolnitenis.cz/  
 
Měli by tam být všechny dokumenty, které se týkají svazu. Pokud tam někdo něco nenajde, tak prosím o 
info, dokument doplním. Neměl by tam chybět žádný dokument, který by jste mohli potřebovat. 
 
Web je výrazně jednodušší. Na jedné stránce je vše co se týká aktuální sezony. Na historické dokumenty 
je možno se prokliknou na konci stránky, kde je odkaz do google drive do nasdíleného adresáře. 
 
Web spravuje Miloš Frýdl, v případě jakýchkoliv připomínek, dotazů mě prosím kontaktujte na 
milos.frydl.stis@seznam.cz . 
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2 Zprávy STK 

2.1 Rozhodnutí 
• RozhodnutiSTK2022_01_zebricek_zambokrethyova - žádost o dodatečné zařazení hráčky Milena 

Žambokréthyová na žebříček po přestupu z oddílu z jiného kraje. 
o STK RSST Praha-západ dodatečně zařazuje hráčku Milena Žambokréthyová na okresní 

žebříček na pozici 30,5. 

2.2 Úprava propozic 
Na konferenci 07.09.2022 byl schválen dodatek k propozicím regionálních soutěží družstev mužů. Dodatek 
je zveřejněn na webu a týká se povolení startu žen v soutěži mužů. 

 
 

2.3 Soutěže 
• Soutěže byly rozlosovány. 31.08.2022 informováni vedoucí družstev 
• Byly schváleny všechny soupisky 08.08.2022 
• První kolo soutěží začíná 19.09.2022 (některé předehrávky družstev ze stejného oddílu začínají již 

o týden dříve) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
V Praze 08.09.2022        Miloš Frýdl, předseda STK 


