Brněnský spolek stolního tenisu
Langrova 819/6
627 00 Brno
Brno 14.7.2022

ZPRÁVA č. 1
1.

2022/2023

Usnesení VH BSST ze dne 22.6.2022
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)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

čerpání rozpočtu za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
volbu předsedy VV BSST
Radek Ječmínek
volbu místopředsedy VV BSST
Petr Čampa
volbu členů VV BSST
Roman Janda
Petr Dočekal
Tomáš Holík
volbu revizní komise: předseda
Alena Blatná
člen RK
Filip Ryšavý
člen RK
Jiří Nováček
návrh předsedy STK podoby městských soutěží družstev
zkušební zadávání ZOU do registru vedoucím domácího družstva nejpozději druhý den
po utkání, aby od sezony 2023/2024 ZOU zadávali všichni vedoucí do systému
pořizování fotografie družstev před utkáním a odeslání společně se ZOU na STK
tvorbu žebříčků dle stávající metodiky
používání míčků Xushaofa pro sezonu 2022/2023
navýšení příspěvku pořadatelům BTM na 2500,- Kč/turnaj
start čtyř hráčů CSP v utkání za VSK Univerzita Brno
start dvou hráčů CSP mimo EU v utkání za ASS Brno
postup přípravy VH v roce 2023

3. ukládá VV:
a)
fakturovat dotaci od ČAST po jednotlivých částkách průběžně v roce
b)
upravit „Rozpis“ dle ustanovení bodu 2, písmena f, g, h,
c)
vydat metodiku sestavování žebříčku dle bodu 2.i)
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2. Převody soutěží
MS 1 – místo družstva TJ Brno-Bystrc E nově družstvo Orel Šlapanice B
MS 2 – místo družstva Orel Šlapanice B nově družstvo TJ Brno-Bystrc E

3. Přestupy v pravomoci BSST
Mráček Jan
Šelc Martin

z

SK Slatina
TJ Holásky

KST Vyškov
KST Vyškov (s návratem)

do

4. Zařazení do žebříčku po přestupu
81. - 90.N
131. - 140.N

Rygl Ondřej
Uhliar Libor

Sokol Brno I
Sokol Židenice

5. Rozpis městských soutěží družstev mužů
Rozpis na sezonu 2022/2023 je přílohou této zprávy.

6. Přihlášky do soutěží
Do městských soutěží družstev mužů se přihlásilo 53 družstev:
městský přebor
městská soutěž I.třídy městská soutěž II.třídy městská soutěž III.třídy městská soutěž IV.třídy -

12 družstev
12 družstev
12 družstev
12 družstev
5 družstev

7. 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.
VV BSST schválil používání míčků Xushaofa Sports*** v sezoně 2022/2023!

Radek Ječmínek
předseda VV BSST

Petr Čampa
místopředseda VV BSST

Roman Janda
předseda STK BSST
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