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Langrova 819/6
627 00 Brno
Brno 14.7.2021

ZPRÁVA č. 1
1.

2021/2022

Usnesení VH BSST ze dne 30.6.2021
Valná hromada Brněnského spolku stolního tenisu
1. bere na vědomí:
a)
zprávu předsedy BSST
b)
zprávu revizní komise
c)
zprávu komise mládeže
d)
zprávu STK
2. schvaluje:
a)
čerpání rozpočtu za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
b)
rozpis soutěží družstev na sezonu 2021/2022
c)
příspěvek na činnost ve výši evidenčních poplatků oddílům/klubům, které
platí evidenční poplatky BSST
d)
pro sezonu 2021/2022 osvobození družstev startujících v soutěžích pořádaných
BSST od soutěžních příspěvků
e)
start čtyř hráčů CSP v utkání za VSK Univerzita Brno
f)
start dvou hráčů CSP mimo EU v utkání za ASS Brno
g)
metodiku tvorby žebříčku dle dosavadního systému
h)
postup VV BSST při přípravě volební VH BSST v roce 2022
3. ukládá VV:
a)
dořešení případu „Hudeček“ zasláním zprávy na ČAST, kopie JmSST
b)
zveřejnit seznamy schváleného hracího materiálu ITTF
c)
podat žádost o dotaci na ČAST

2. Přestupy v pravomoci BSST
Marčan
Kavalec
Ondruš
Posch
Volánek

Jan
Svatoslav
Pavel
Pavel
Vítězslav

z

Sokol Popůvky
Sokol Popůvky
Sokol Popůvky
Sokol Popůvky
Sokol Popůvky

do

Sokol Troubsko
Sokol Troubsko
Sokol Troubsko
Sokol Troubsko
Sokol Troubsko

3. Soutěžní řád
Na konferenci ČAST byl mimo jiné také schválen Dodatek č.9 SŘ ST.
Platný Soutěžní řád i se všemi dodatky je v příloze této zprávy.
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4. Rozpis městských soutěží družstev mužů
Rozpis na sezonu 2021/2022 je přílohou této zprávy.

5. Přihlášky do soutěží
Do městských soutěží družstev mužů se přihlásilo 51 družstev:
městský přebor
městská soutěž I.třídy městská soutěž II.třídy městská soutěž III.třídy -

14 družstev
11 družstev
13 družstev
13 družstev

6. Stolnětenisový materiál
Na stránkách ITTF jsou seznamy schválených potahů, míčků, stolů atd.:
ITTF-Equipments
kde si můžete vyhledat schválené míčky (Balls), potahy (Racket Coverings), stoly (Tables) atd.
Ve sloupci Expires On (vyprší dne) je uvedeno datum, kdy končí platnost tohoto materiálu,
např. míčkům Xushaofa G40+*** (červené logo) končí platnost 31.12.2021., míčkům Xushaofa
Sports*** končí platnost 1.4.2022.
Pokud ve sloupci Expires On není uveden žádný odkaz, je s tímto materiálem možnost nadále hrát.
VV BSST schválil používání míčků Xushaofa Sports*** do konce sezony 2021/2022!

Radek Ječmínek
předseda VV BSST

Petr Čampa
místopředseda VV BSST

Roman Janda
předseda STK BSST
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