KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy č. 20 / 2012 – 2013

27. 3. 2013

1. Schválení soutěžních utkání:
STK schvaluje:
- výsledky soutěžních utkání DIVIZE ze dne 23.3.2013
-výsledky a tabulky jsou na svazových stránkách:
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=718&rocnik=2012&oblast=420113
- výsledky soutěžních utkání KP1 ze dne 23.3.2013
-výsledky a tabulky jsou na svazových stránkách:
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=719&rocnik=2012&oblast=420113
- výsledky soutěžních utkání KP2 ze dne 23.3.2013
-výsledky a tabulky jsou na svazových stránkách:
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=720&rocnik=2012&oblast=420113

2. Pokuty
za nesplnění podmínek Soutěžního řádu čl. 322.01 ročník 2012/2013 (trenéři – rozhodčí)
Přihlášená družstva mužů nebo žen, která mají startovat v celostátní, krajské či regionální soutěži, musí
splňovat tyto podmínky :
A/Trenéři - 322.01 a) – Oddíl musí mít kvalifikované trenéry pro jedno a více družstev ve III. lize a v
přeboru kraje trenéra s licencí nejméně C. Trenéři musí být členy ČAST a uvedeni na evidenčním
seznamu pouze jednoho oddílu pro příslušné období.
Baník Svatava ………………………..1 000,- Kč
Sokol Mariánské Lázně ………...……1 000,- Kč
KST Velký Luh………………………1 000,- Kč
B/ Rozhodčí - 322.01 b) – Oddíl musí mít kvalifikované rozhodčí pro účast jednoho družstva v přeboru
kraje dva rozhodčí s licencí nejméně C, pro účast dvou nebo více družstev v přeboru kraje tři rozhodčí s
licencí nejméně C.
SK Toužim …………………………...1 000,- Kč
Baník Sokolov……………………….. 1 000,- Kč
Strunal Luby…………………………..1 000,- Kč
KST Velký Luh……………………….1 000,- Kč
Pokuty jsou splatné do 12. dubna 2013 poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet
78-2460100247/0100, VS: 3440900312, Karlovarské krajské organizaci ČSTV se sídlem Dr. Davida
Bechera 18, Karlovy Vary. Kopii dokladu o úhradě pokuty nutno zaslat do 19. dubna 2013 ke kontrole
předsedovi KTR ak.dospisil@volny.cz

3. Nedostatky a chyby při kontrole klasifikace
Při kontrole materiálů pro klasifikaci mládeže bylo zjištěno porušení soutěžního řádu níže uvedenými
oddíly.
V mládežnických soutěžích jednotlivců startovali hráči, kteří nejsou uvedeni v evidenčních seznamech
svých oddílů a byli proto z bodovací soutěže vyloučeni. Jistě si vedoucí oddílů uvědomují, že tím narušují
regulérnost soutěží.
Jedná se o tyto hráče a oddíly:
1. Batesta Chodov - Brož Matěj, Hubená Martina
2. Slavoj Kynšperk - Lorenc Richard, Rosová
4. TJ Strunal Luby - Višňovský Tomáš
5. Batesta Chodov - dorostenec Jiří Šedivec startoval v soutěži starších žáků

4. Informace pro vrchní rozhodčí
Protože se opakovaně vyskytují hrubé nedostatky ve vypracování zpráv vrchních rozhodčích z turnajů
mládeže, klasifikační komise žádá o nápravu.
1. Mimo dalších výsledkových údajů je nutné, aby zprávy obsahovaly následující informace
nezbytné pro klasifikaci:
a) Datum konání akce a pořadatel.
b) Pořadí všech účastníků ve dvouhře / úplné pořadí /
c) Uvádět celá nezkomolená jména a příjmení bez použití zkratek.
d) U bodu b uvést oddílovou příslušnost.
2. Úplné zprávy jsou podmínkou pro přesné zpracování klasifikace, ušetří se práce klasifikátora při
zjišťování totožnosti hráčů. Zejména je to obtížné při účasti hráčů z plzeňského kraje. Předejde se tak
nepřesnostem a případným následným reklamacím.

5. Příloha
Na základě mnoha dotazů jsem se rozhodl opakovaně zveřejnit postupy a sestupy, které byly vydané
16.6.2012 .
Martin Holeček
předseda STK

