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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.7| 2014/2015
16. 01. 2015

1. Oznámení VV:
Výkonný výbor tímto seznamuje členskou základnu krajského svazu s následující důležitou
událostí.
Dne 30.12.2014 oznámil administrátor Martin Holeček výkonnému výboru, že k 31.12.2014
odstupuje z výkonu této funkce. VV na své schůzi 7.1.2015 rozhodnutí Martina Holečka vzal na
vědomí a vyslovil s ním souhlas. Zdánlivě prekérní situaci se výkonnému výboru podařilo
obratem vyřešit, když Mgr. Jan Kořínek člen VV a předseda STK předložil návrh, že by funkci
administrátora vykonával současně s funkcí předsedy komise STK. Výkonný výbor tento návrh na
své schůzi 7.1.2015 schválil a s účinností od 1.1.2015 jmenovaného funkcí administrátora pověřil.
Mgr. Jan Kořínek tak bude vykonávat sdruženou funkci předsedy komise STK a administrátora.
Výkonný výbor děkuje Mgr. Janu Kořínkovi za příkladný přístup a vyslovuje mu uznání za
operativní řešení zdánlivě neřešitelného problému.

2. Pokuty:
KST VELKÝ LUH „A“ – nevyplnění konečného výsledku do registru v den utkání do 22:00 h –
STK uděluje pokutu ve výši Kč 50,-- z důvodu nerespektování bodu 21 Rozpisu soutěží KKSST
pro sezónu 2014/2015 (KP2 – 12. 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.
TJ LOKET NAD OHŘÍ „B“ – nevyplnění konečného výsledku do registru v den utkání do
22:00 h – STK uděluje pokutu ve výši Kč 50,-- z důvodu nerespektování bodu 21 Rozpisu soutěží
KKSST pro sezónu 2014/2015 (KP2 – 12. kolo). Číslo účtu 78-2460100247 / 0100 Variabilní
symbol 3440900912 splatnost pokuty do 3 týdnů od vydání těchto Zpráv, potvrzení o zaplacení
pokuty bezodkladně zaslat na adresu předsedy STK.

3. Sloučení funkcí předsedy STK KKSST a administrátora KKSST:
Veškeré dokumenty (nové registrace, obnova registrace, přestupy, soupisky, doklady o platbách,
evidenční seznamy atd.) budou nyní v kompetenci jedné osoby. Tyto dokumenty proto od
okamžiku vydání těchto Zpráv zasílejte na adresu předsedy STK a administrátora KKSST
korinek.jan@volny.cz

4. Upozornění STK:
Předseda STK žádá všechny oddíly, potažmo vedoucí družstev, aby naskenované zápisy utkání
zasílali v čitelné podobě. Doporučuji využívat skenery a následně přeposílat ve formátu PDF nebo
JPG. Některé zápisy přefocené fotoaparátem z mobilních telefonů jsou velmi špatně čitelné.
Dotčená družstva byla upozorněna přímou cestou. Mnohokrát děkuji za spolupráci.
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5. Společenský koutek:
V měsíci lednu se dožívají životního jubilea:
50 let – Miroslav Urban (TJ Slovan Mariánské Lázně)
65 let – Ludevít Laurinc (TJ Spartak Horní Slavkov)
Všem jubilantům Výkonný výbor KKSST přeje vše nejlepší, zejména hodně štěstí, pevné zdraví,
dostatek životní pohody a taktéž hodně osobních i sportovních úspěchů.
Josef Klátil

Michal Janský

Mgr. Jan Kořínek
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