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Zpravodaj č. 2 – 2018/19
1.1 Výsledky
Ve všech soutěžích byly výsledky buď zadány do Registru, nebo zaslána SMS.
V KP 1. třídy družstvo Cvikováček Cvikov zadalo zápis na Registr až v úterý po urgenci.
V krajském poháru nebylo sehráno utkání mezi Liberec I a Bižu Jablonec B.
1.2 Závady:
Ne všechna družstva vyplnila v zápise všechny kolonky. Napři konec utkání, někdo i jméno
rozhodčího. Věnujte vyplnění zápis větší pozornost.
1.3 Termínová listina divize žen
1. kolo 14. 10. 2018
tělocvična ZŠ Kamenický Šenov
2. kolo 25. 11. 2018
sportovní hala Chrastava
3. kolo 27. 01. 2019
sportovní hala Chrastava
4. kolo 24. 03. 2019
sokolovna Turnov

- začátek v 9:00 hodin
- začátek v 9:00 hodin
- začátek v 9:00 hodin
- začátek v 9:00 hodin

Rozlosování viz web.
https://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=3421&rocnik=2018&oblast=420102
1.4 Pokuty:
STK uděluje pokutu družstvu Bižu Jablonec B za nesehrané utkání v krajském poháru ve výši
600,- Kč (soupeř byl předem informován).
Splatnost do 15. října 2018 na účet krajského svazu
STK uděluje pokutu družstvu Cvikováček Cvikov za pozdně zadané zápisy do registru ve výši
200,- Kč, viz rozpis soutěží
Splatnost do 15. 10. 2018 na účet krajského svazu
1.5 Komisaři:
Seznam komisařů pro sezonu 2018/19. Další mohou být v průběhu sezony doplněni.
Petříček Ivo, Kaněra Jan, Varcl Jan st., Louda Václav, Vrabec Jakub
1.6 Ekonomika
Doplňování evidenčního seznamu v Registru a platbu provádějte současně. Zpětné vyhledávání
zdržuje a prodlužuje nové schválení
1.7 Komise mládeže
Podle rozpisu KBT je povolena hráčům pouze jedna účast bez registrace a zapsání do
evidenčního seznamu klubu. Zatím funguje určitá benevolence vrchního rozhodčího, který nechá
děti hrát bez postihu. Žádám kluby, aby povinnost registrace a evidence respektovaly. Na hráče,
který není na platném evidenčním seznamu, nedostane klub finanční dotaci od krajského svazu,
která činí zhruba 50,- Kč/na jednoho hráče a turnaj. Členská základna kraje, zejména mládeže,
je jedním z kritérií při hodnocení činnosti v rámci ČAST. Hráči, kteří nesplňují podmínku, jsou
na průběžném žebříčku uvedeni bez data narození.
Turnov 7. října 2018

Ing. Jan Varcl – předseda STK

