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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.2| 2016/2017
20. 09. 2016

1. Pokuty STK:
STK uděluje pokutu SKST CHEB ve výši Kč 300,- za nedodržení Rozpisu krajských soutěží bod č.
13 (nedodržení termínu pro tvorbu soupisky) v souladu s platným sazebníkem pokut. Pokuta je
splatná do 3 týdnů od vydání těchto Zpráv. Číslo účtu 78- 2460100247/0100, VS 3440201414.
Doklad o zaplacení pokuty zaslat mailem předsedovi STK na korinek.jan@volny.cz
STK uděluje pokutu TJ BANÍK SOKOLOV ve výši Kč 300,- za nedodržení Rozpisu krajských
soutěží bod č. 13 (nedodržení termínu pro tvorbu soupisky) v souladu s platným sazebníkem pokut.
Pokuta je splatná do 3 týdnů od vydání těchto Zpráv. Číslo účtu 78- 2460100247/0100, VS
3440901314. Doklad o zaplacení pokuty zaslat mailem předsedovi STK na korinek.jan@volny.cz
STK uděluje pokutu TJ SOKOL VELKÁ HLEĎSEBE ve výši Kč 200,- za nedodržení Rozpisu
krajských soutěží bod č. 13 (nedostatky v soupiskách, osoby s neplatnou registrací, nedošlo k
aktualizace fotek) v souladu s platným sazebníkem pokut. Pokuta je splatná do 3 týdnů od vydání
těchto Zpráv. Číslo účtu 78- 2460100247/0100, VS 3440201114. Doklad o zaplacení pokuty zaslat
mailem předsedovi STK na korinek.jan@volny.cz
STK uděluje pokutu SKST CHEB ve výši Kč 200,- za nedodržení Rozpisu krajských soutěží bod č.
13 (nedostatky v soupiskách = osoby s neplatnou registrací, nedošlo k aktualizaci fotek) v souladu s
platným sazebníkem pokut. Pokuta je splatná do 3 týdnů od vydání těchto Zpráv. Číslo účtu 782460100247/0100, VS 3440201414. Doklad o zaplacení pokuty zaslat mailem předsedovi STK na
korinek.jan@volny.cz

2. Upozornění STK:
STK upozorňuje přihlášená družstva v krajských soutěžích, že každé družstvo má za povinnost mít
svého licencovaného rozhodčího. Nebude-li tato povinnost družstvy respektována, budou jejich
zápasy kontumovány (tato povinnost se týká jak domácích, tak venkovních utkání). Ještě stále pořád
se taková družstva najdou, bohužel.

3. Informace STK:
STK ve spolupráci s KM žádá hlavní rozhodčí jednotlivých turnajů, aby vypracovávaly přehledné
závěrečné zprávy s odkazem na Zprávy KKSST č. 1 2016/2017 a závěrečné zprávy je-li to možné
nejpozději druhý den posílali sekretáři na sekretar.kv@seznam.cz, který dále zajistí jejich přeposlání
krajskému administrátorovi ke zveřejnění a předsedovi klasifikační komise k průběžné klasifikaci.
STK ve spolupráci s KM též informuje, že byla ukončena reciproční spolupráce s Plzeňským krajem
ve věci účasti plzeňské mládeže na našich turnajích a opačně. Nově budou propozice pro oblast
mládeže obsahovat informaci, že právo startu mají příslušné věkové kategorie KV kraje a též
Ústeckého kraje.
Termíny a pokračování ZPČ poháru je dosud v jednání.
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4. Rozlosování krajských soutěží:
Na www.stis.ping-pong.cz je zveřejněno rozlosování krajských soutěží. Prosím vedoucí družstev, aby
důsledně a pravidelně kontrolovali uvedený rozpis a případně se seznamovali se změnami.

5. Doplnění krajského žebříčku:
Dominik Kříž - TJ Sokol Velká Hleďsebe - 41-50N

6. Společenský koutek:
V měsíci září oslaví nebo již oslavili svá životní jubilea:
Václav Bárta, TJ Slavoj Kynšperk - 55 let
Výkonný výbor KKSST přeje vše nejlepší, zejména hodně štěstí, pevné zdraví, dostatek životní
pohody a taktéž hodně osobních i sportovních úspěchů.
Dodatečně též přejeme vše nejlepší jubilantům, kteří oslavili své kulatiny v době letních prázdnin:
JUDr. Ivan Dospíšil, TJ Jiskra Aš - 65 let
Václav Kadič, TJ Jiskra Aš - 65 let
Milan Špryňar, TJ Luby - 65 let
Josef Znamenáček, TJ Sokol Velká Hleďsebe - 75 let
Karel Duchoslav, TJ Slovan Karlovy Vary - 85 let
Libor Čapek, KST Karlovy Vary - 55 let
Gabriel Kalanyos, TJ Batesta Chodov - 60 let

7. Přílohy:
Součástí těchto zpráv jsou tyto přílohy:





Akce KKSST (pořadatelství) k 15.09.2016
Klasifikační kritéria
Přehled letních přestupů
Jednatelé oddílů + kontakty
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