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1. Pokuty:
KST VELKÝ LUH „A“ – pozdě zaslaný zápis – STK uděluje pokutu ve výši Kč 200,-- z důvodu
nerespektování bodu 21 Rozpisu soutěží KKSST pro sezónu 2014/2015 (KP2 – 11. kolo).
Číslo účtu 78-2460100247 / 0100 Variabilní symbol 3440201512 splatnost pokuty do 3 týdnů od
vydání těchto Zpráv, potvrzení o zaplacení pokuty bezodkladně zaslat na adresu předsedy STK.
BANÍK SVATAVA „B“ – pozdě zaslané zápisy – STK uděluje pokutu ve výši Kč 400,-- z
důvodu nerespektování bodu 21 Rozpisu soutěží KKSST pro sezónu 2014/2015 (KP2 – 10. a 11.
kolo).
Číslo účtu 78-2460100247 / 0100 Variabilní symbol 3440901112 splatnost pokuty do 3 týdnů od
vydání těchto Zpráv, potvrzení o zaplacení pokuty bezodkladně zaslat na adresu předsedy STK.

2. Upozornění:
Doškolení rozhodčích lic. C je třeba dělat přes internet (E-learning).

3. Akce KKSST:
KP dorostu družstva (18.01.2015)
KP starších žáků družstva (25.01.2015)
KP dospělých (31.01.2014)
KP dorostu (01.02.2015)
KP starších žáků (14.02.2015)
KP mladších žáků (15.02.2015)
KP mladších žáků družstva (08.03.2015)

TJ Slavoj Kynšperk
TJ Batesta Chodov
TJ Strunal Luby
TJ Slavoj Kynšperk
TJ Strunal Luby
TJ Jiskra Aš
TJ Strunal Luby

Všem pořadatelům mnohokrát děkujeme za iniciativu, ochotu a výbornou spolupráci.

4. Oznámení VV:
Výkonný výbor krajského svazu vyslovuje krajní nespokojenost s jednáním předsedů VV
karlovarského a sokolovského RS, kteří nerespektují úkol VV krajského svazu uvedený ve
zprávách č.3 z 26.10.2014. Tehdy měli uloženo, aby do 1.12.2014 odevzdali nominace svých
hráčů na krajský přebor dospělých. Dle krajské termínovky měly být regionální přebory sehrány
do 17.11.2014 a časová reserva pro odevzdání nominací byla tedy dostatečná. Přesto oba
jmenované regióny dosud přes urgence STK nominaci nepředaly a svým nezodpovědným
přístupem znemožnily VV vydat proposice na tuto akci. VV předpokládá, že se předsedové
karlovarského a sokolovského okresu k této záležitosti vyjádří.

5. Součástí těchto zpráv jsou tyto přílohy:
 Akce KKSST 2014-15.
 TR + RO k 3.12.2014.
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