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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.4| 2014/2015
08. 11. 2014

1. Dočasná změna prostor:
TJ Slovan Mariánské Lázně dočasně změnil prostory pro pořádání domácích utkání. Týká se to
všech krajských soutěží (tj. KP2, KP1, Divize). Stav této změny je platný minimálně do 31. 12.
2014. Nová herna se nachází na adrese: Mariánské Lázně, ul. Ruská č. p. 355, tělocvična školy
Sever/Gymnázium, vedle Ruského kostela. Kontakty na vedoucí družstev jsou v nezměněné
podobě.

2. Změna vedoucího:
Od 1. 11. 2014 dochází ke změně vedoucího družstva KST K. Vary „C“ hrající KP2. Aktuální
kontakt: David Krejčí, Vančurova 900/28, 360 17 Karlovy Vary, tel: 777/005072, e-mail:
krejcidavid001@seznam.cz

3. Upozornění STK:
1) STK upozorňuje družstvo TJ Slovan K. Vary „A“ (divize) z důvodu absence časového údaje
ukončení utkání v zápise o utkání s TJ Loket „A“, dále řádně kontrolujte závěrečný poměr sad,
kde máte početní chybu a dále při zadávání do registru zadávejte všechny zápasy, které jsou
uvedené v zápisu o utkání. Svého hráče Ladislava Čápa st. tak okrádáte o výsledky do
procentuální úspěšnosti. STK tak vyzívá k důslednosti.
2) STK upozorňuje družstvo SK Toužim „A“ (KP1) z důvodu dodržení pečlivosti při vkládání
údajů do registru. Při utkání s Jiskrou Aš jsem zaregistroval špatně vyplněnou první čtyřhru.
Tuto skutečnost bezodkladně přepracujte v registru a opět odešlete hlášení! Jinak míčky se v
krajských soutěžích v registru nevyplňují. Dále jste nesplnili vyplnění konečného výsledku v
den utkání do registru – dále viz. pokuty.
3) STK upozorňuje družstvo KST Cheb „B“ (KP1) z důvodu vyplňování údajů v registru. Míčky
se s odkazem na rozpis soutěží nevypisují. Dále buďte pečliví při sčítání sad v zápise o utkání,
při utkání se Svatavou máte početní chybu.
4) STK upozorňuje družstvo TJ Slovan Mariánské Lázně „C“ (KP2), že v zápisu o utkání se do
kolonky „míčky“ nevypisuje typ nebo značka míčku, kterým bylo odehráno utkání! Kolonku
ponechejte prázdnou. Dále vyplňujte řádně v zápisu o utkání název soutěže – zcela postačí
KP2.
5) STK upozorňuje družstvo TJ Loket „B“ (KP2) z důvodu dodržení pečlivosti při vkládání
údajů do registru. V zápise o utkání (Loket – Merklín) v řádku č. 14 Kotlaba – Landiga jsem
našel rozpor mezi zápisem a vloženými údaji v registru. Samotné hlášení bezodkladně
přepracujte a hlášení opět odešlete! Dále upozorňuji, že poměr sad se počítá v době dosažení
desátého bodu – ve Vašem případě je správný údaj 20:32, nikoli 22:33 jak uvádíte. Poslední
zápas, který byl odehrán dříve než desátý bod se počítá pouze do procentuální úspěšnosti
jednotlivců, nikoli výsledku utkání.
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4. Pokuty:
STK KKSST uděluje pokutu družstvu SK Toužim „A“ (KP1) za nerespektování bodu č. 21
Rozpisu krajských soutěží pro sezónu 2014/2015 s odkazem na schválený sazebník pokut ve výši
Kč 100,- (2 x 50, dopolední a odpolední utkání). Číslo účtu 78-2460100247 / 0100, VS
3440300312, splatnost do 3 týdnů od vydání Zpráv.

5. Registr:
V případě, že Vás registr nepustí k možnosti přepracovat údaje v elektronických zápisech o utkání,
obrátí se vedoucí družstev na administrátora, který zajistí změnu.

6. Žádost KSST:
Přílohou těchto zpráv je i žádost KSST.
Zájemci o tuto činnost se nejpozději do 25.11.2014 přihlásili u předsedy komise rozhodčích a
trenérů JUDr. Ivana Dospíšila.
Josef Klátil

Michal Janský

Mgr. Jan Kořínek

předseda VV KKSST

sekretář KKSST

předseda STK

