KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy č. 23 / 2012 – 2013

28. 5. 2013

1.Konference KKSST
Dne 5.6.2013 v 16:00h se bude konat konference KKSST (bližší informace byly zaslané v pozvánkách)
-Zástupce oddílů stolního tenisu - jeden delegát za oddíl (klub)
-Zástupce Regionálních svazů stolního tenisu Cheb, Sokolov, Karlovy Vary)
(po jednom delegátu za Regionální svaz)
-Č
Členové VV Karlovarského krajského svazu stolního tenisu
-Zástupce ČAST Praha
-Zástupce Karlovarské krajské organizace České unie sportu

2. HODNOCENÍ sezóny 2012-2013

-výsledky hodnocení budou prezentované na konferenci a následně vydané ve zprávách
-povinnost nesplnila tato družstva:
TJ Baník Vintířov
TJ Lomnice B
TJ Ostrov A
TJ Slavoj Kynšperk B
-družstvům je udělený postih dle sazebníku pokut … nezaslané hodnocení soutěže … 100,- Kč
Pokuty jsou splatné do 5. 6. 2013 poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet
78-2460100247/0100, VS: 34EČOODD12, Karlovarské krajské organizaci ČSTV se sídlem Dr. Davida
Bechera 18, Karlovy Vary. Kopii dokladu o úhradě pokuty nutno zaslat do 10. 6 2013 ke kontrole na mail
pineckv@seznam.cz .

3. Upuštění od pokuty

-oddíl Baník Sokolov doložil splnění podmínky Soutěžního řádu čl. 322.01 ročník 2012/2013 (rozhodčí)
-upouští se od pokuty č.20/2012-13 (vydáno ve zprávách č. 20 / 2012-2013)

4. Pozastavení činnosti

- S okamžitou platností k dnešnímu dni (28.5.2013) je zastavena činnost oddílu Baník Svatava dle SŘ
Článek 604.02 e) … a SŘ Článek 606.06 … trest zastavení činnosti oddílu za nezaplacení pořádkových
pokut s termínem do zaplacení.

Oddíl neuhradil pokuty:
-za nesplnění podmínek Soutěžního řádu čl. 322.01 ročník 2011/2012 (trenéři)
… pokuta č.02/2011-12 … 1000kč. (vydáno ve zprávách č. 2 / 2012-2013)
-za nesplnění podmínek Soutěžního řádu čl. 322.01 ročník 2012/2013 (trenéři)
… pokuta č. 16/2012-13 …1000kč. (vydáno ve zprávách č. 20 / 2012-2013)
Byl stanovený poslední termín 15.5.2013 pro uhrazení nedoplatků a pokut za sezonu 2012-2013. Pokud
oddíly, kterých se to týká, nesplnily povinnost do tohoto termínu, vystavily se postihu dle S.Ŕ.
Martin Holeček
předseda STK

