
Zprávy RSST Kutná Hora č. 2 – 2009/2010 
ze dne 13.9.2009 

 
1. Regionální konference – 7. 9. 2009: 

a) účast 
Regionální konference se zúčastnilo 5 ze 7 členů VV (pp. Král Miloslav, Vaněk 

Jiří, Švarc Petr, Širák Daniel, Herout Václav), 6 z 11 zástupců oddílů (pp. Král 
Miloslav – Sokol Chlístovice, Vaněk Jiří – SKP Olympia, Švarc Petr – Sokol Uhl. 
Janovice, Širák Daniel – Sokol Čáslav, Herout Václav – Jiskra Zruč n.S., Herout 
Václav – SKC Zruč n.S.) 

Celkem se tedy zúčastnilo 11 z 18 ti delegátů a regionální konference byla 
usnášení schopná. 

b) schvaluje 
- příspěvky pořadatelům regionálních turnajů ve sezóně 2009/2010 ve výši 800 Kč 

za turnaj dospělých, 500 Kč za turnaj žactva (stejné jako v minulých sezónách). 
- změnu rozpisu soutěží v oblasti sestupů a postupů. V rozpisu budou dvě varianty. 

V případě přihlášení 19 a více družstev do regionálních soutěží v sezóně 
2010/2011 bude RP rozšířen na 10 družstev. 

- změnu rozpisu soutěží v nadstavbové části RS. Vzhledem k možnému postupu 
více družstev do RP se bude hrát v Play Off i utkání o 3. místo (poražení 
semifinalisté). 

- doplnění rozpisu soutěží o nepovinnost odehrát v RS vzájemná utkání družstev 
jednoho oddílu před soutěží. Utkání se budou hrát ve standardních časech dle 
rozlosování. 

c) ukládá 
- Václavu Heroutovi zapracovat změny rozpisu soutěží do začátku soutěží. 

d) dále projednávala 
- návrh Václava Herouta na nadstavbovou část v RP pro 5.-8. družstvo. Bylo 

rozhodnuto, že návrh bude zaslán všem vedoucím družstev startujících v RP a 
podle jejich názorů se rozhodne. 

 
2. Evidenční seznamy: 

Evidenční seznamy neodevzdal a registrační poplatky nezaplatil pouze oddíl Kavalier 
Sázava. Ostatní oddíly mají vše v pořádku a poplatky i seznamy byly odeslány na STSST a 
ČAST. 
 
3. Soupisky: 

Všechny zaslané soupisky byly schváleny a rozeslány zpět do oddílů. Pouze oddíl Sokol 
Zbraslavice nezaslal soupisky v papírové podobě a proto mu nebyly potvrzeny a odeslány. 
 
4. Registrační průkazy: 

Ke kontrole nebyly zaslány následující registrační průkazy hráčů startujících 
v regionálních soutěží: 
SKP Olympia „B“ - Chyba Jaroslav 
Sokol Zbraslavice „A“ - Císař Miloslav, Malina Jaroslav 
Sokol Zbraslavice „B“ - Veverka Tomáš, Somberg Petr, Břečka Josef, Břečka Martin 

Prosím o zaslání ke kontrole do začátku soutěže. 
 
 Václav Herout 
 předseda VV RSST Kutná Hora 


