
                                                               

 
                                                                             

 

REGIONÁLNÍ SVAZ STOLNÍHO TENISU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

ZPRÁVY č. 9 SEZÓNA 2018-2019 
 

 

1. Pozvánka na regionální přebory jednotlivců všech kategorií a družstev 

mládeže   
VV schválil termínovou listinu regionálních přeborů jednotlivců a družstev mládeže a to v následující 

podobě: 

 neděle 4. 11. 2018 RP starší žactvo (jednotlivci + družstva)   DOBRÉ 

 neděle 2. 12. 2018 RP mladší žactvo (jednotlivci + družstva)   VODĚRADY 

 neděle 16. 12. 2018 RP dorost (jednotlivci + družstva)   KOSTELEC NAD ORLICÍ 

 sobota 22. 12. 2018 RPJ dospělí      VODĚRADY 

 

Přihlášení hráčů je v den konání a to vždy do 8:30 !!! 

2. Informace STK: Zadávání online zápisů 

STK tímto děkuje všem, kteří stále lépe a lépe aplikují online zápisy v dlouhodobých soutěžích RSST 

Rychnov nad Kněžnou. Jediný problém, který přetrvává je potvrzování zápisů vedoucími mužstev. 

Při zadávání hesel vedoucími mužstev je nutné každé heslo uložit. Ne všechna hesla jsou vždy 

uložena, což je způsobeno zejména nedostatečným připojením k internetu. V několika málo 

případech, kdy k tomuto problému došlo, byli vedoucí mužstev informováni. 
 

3. Informace pro oddílové správce Registru ČAST  URGENTNĚ DOPLŇTE!!! 
S ohledem na informace vyplývající z neustále se měnící legislativy s dopadem na financování sportu 

Vám předkládám, to zásadní co je potřeba do termínu 15. 11. 2018 v rámci vašich oddílů a údajů 

zanesených do registru ČAST aktualizovat!!! V případě opomenutí tohoto nařízení si případné 

důsledky nese v plné míře daný oddíl! Doporučuji se podrobně seznámit s danými informacemi, které 

byly zaslány z Registrační a Informační komise ČAST dnes dopoledne. Kompletní znění naleznete 

v rámci přílohy. 

   

INFORMACE O KLUBU  

 doplňují se v rámci editace klubu (po přihlášení v menu „žlutý klub“ a poté „bílý klub“) 

 Celý název: název sportovní organizace, shodný s názvem evidovaným v systému ARES 

 IČ: identifikační číslo organizace evidované v systému ARES  

 Adresa: musí být totožná z uvedenou adresou v systému ARES. Musí obsahovat název ulice, 

číslo popisné, číslo orientační, název obce, název části obce a PSČ 

 

Poznámka: IČ nemají uvedeny následující oddíly: Sokol Častolovice, Sokol Hroška, TJ 

Sokol Lupenice, TJ Peklo nad Zdobnicí, TJ Prorubky, TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou, TJ Sokol 

Tutleky, TJ Baník Vamberk, SK Záměl, TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí, TJ Velešov Doudleby nad 

Orlicí, 1. FC Rokytnice v Orlických horách, SK Kounov, SDH Vrbice, KPST Záhornice 

 
INFORMACE O HRÁČÍCH A TRENÉRECH 



                                                               

 
                                                                             

 

 doplňují se v rámci editace klubu 

 u hráčů a trenérů musí být vyplněná aktuální adresa trvalého bydliště 

 je nutné zkontrolovat jejich datum narození, příjmení a jméno 

 

4. Schválené přestupy v rámci RSST Rychnov nad Kněžnou od 22. 10. do 31. 10. 

2018 
Pořadí 

 
Druh ID / Jméno Kategorie Z oddílu Do oddílu Schválen 

1 
 

S 
70174Dubský 
Filip 

 dorostenci 
ročník 2003 

TTC Kostelec 
nad Orlicí 

TJ Sokol Tutleky - TJ Sokol 
LupeniceDružstvo: TJ Sokol Tutleky - TJ Sokol 
Lupenice A 

30.10.2018 18:43 
RSST Rychnov 
nad Kněžnou 

 
Druhy přestupů: 

P Přestup   N Přestup s návratem   V  Návrat (po přestupu s návratem) 

S Střídavý start  H Hostování mládeže   Z  Hostování do soutěží žen 

F Start v zahraničí  B Ukončení zahraničního působení U Přesun při slučování oddílu 

C Ukončení startu cizího státního příslušníka    X Hostování vozíčkářů 

 

5. Přílohy 
 Informace RIK č. 5-2018 

 

V Praze, 31. 10. 2018        Za VV Tomáš Malík 

          sekretář RSST RK  

https://registr.ping-pong.cz/htm/auth/?osoba=70174
https://registr.ping-pong.cz/htm/auth/?osoba=70174
https://registr.ping-pong.cz/htm/auth/klub/?klub=420607037
https://registr.ping-pong.cz/htm/auth/klub/?klub=420607037
https://registr.ping-pong.cz/htm/auth/klub/?klub=420607017
https://registr.ping-pong.cz/htm/auth/klub/?klub=420607017

