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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.1| 2014/2015
06. 09. 2014

1. Uvolnění soutěžní činnosti:
STK uvolňuje činnost, z důvodu doložení platby za pokuty uložené ve Zprávách č.24 2013/2014 s
odkazem na Zprávy č.25 2013/2014 bod 4, těmto oddílům:
 Baník Sokolov
 KST Velký Luh
STK uvolňuje činnost oddílu TJ Slovan Mariánské Lázně z důvodu storna pokuty ve výši 1000,Kč uložené ve Zprávách č. 24 2013/2014 za absenci aktivní mládeže. STK ve spolupráci s
předsedou klasifikační komise dohledal účast mládeže na turnajích v sezóně 2013/2014 na
krajských akcích.

2. Výzva všem oddílům:
Prosím o dodržování platební morálky v případě uložených pokut a současné zasílání potvrzení o
platbě předsedovi STK.

3. Oprava rozlosování KP2:
Zápas č. 81 dne 7.3.2015 ve 14:00 h – TJ Jiskra Aš „B“ vs. SK Merklín
Zápas č. 82 dne 7.3.2015 ve 14:00 h – KST Velký Luh „A“ vs. TJ Ostrov „C“

4. Tvorba soupisek:
Tvůrci soupisek u jednotlivých hráčů musejí uvádět umístění hráče dle platného žebříčku pro
danou soutěž, ve které osoby figurují.
Např.:
 Kraj. muži 1
 Kraj. muži 10-15
 Kraj. muži 60-65N
 Reg. muži 40-51
 Reg. muži 60-65N
 Nez. Muži
Nadále také trvá příkaz, že dívky, dorostenky a ženy se řadí dle svého pořadí v žebříčku mužů
(krajského, okresního) a pokud se v něm nevyskytují, mají být na konci soupisky.
Hráč, který není uveden na žádném žebříčku (republikový, krajský, okresní) a disponuje tudíž
stavem „nezařazený“, může figurovat, resp. být uveden maximálně na 3 soupiskách družstev.
(doplnění bodu 13 – Soupisky – rozpisu krajských soutěží pro sezónu 2014/2015)

5. Smutné oznámení:
Oddíl stolního tenisu Slavoj Kynšperk s lítostí oznamuje, že dne 23.7.2014 tragicky zemřel při
motocyklové nehodě náš divizní spoluhráč pan Václav Bárta mladší ve věku 27 let.
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6. Součástí těchto zpráv jsou tyto přílohy:





Zhotovení evidenčního seznamu.
Postup osoby, která se chce zaregistrovat.
Postup správce oddílu – při tvorbě soupisky.
Jak získat zapomenuté heslo.

Josef Klátil

Michal Janský

Mgr. Jan Kořínek
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