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Zpravodaj č. 8 – 2018/19 

1. 1.  Výsledky: 
 Byly schváleny výsledky první poloviny DM, KP1, KP2. 

DM  https://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=3243&rocnik=2018&oblast=420102 
KP1  https://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=3244&rocnik=2018&oblast=420102 
KP2  https://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=3245&rocnik=2018&oblast=420102 

 
1. 2.  Závady:  

SKST Liberec I – nezaslán zápis ke kontrole 
  
1.3.  Pokuty 

STK udělilo pořádkovou pokutu družstvu SKST Liberec I ve výši 120,- Kč za nezaslání zápisu s SKST 
Liberec J ke kontrole.  
Zápis nutně zaslat!. 
Splatnost na účet krajského svazu: do 15. ledna 2019 

 
1.4.  Předehrávky 

Předehrávky hlaste výhradně e-mailem s potvrzením i druhého družstva, jehož se předehrání týká. 
 
 1.5.  Zápisy 
 Zápisy prosím zasílat jako přílohu k e-mailu. Pokud skončí utkání, které se nepočítá do výsledku, ale 

pouze do úspěšnosti, je třeba to vyznačit v poznámce, že bylo utkání dohráno dříve. Většina družstev 
to tak dělá. 

 
1.6. Změna míčků 

Do 31.12.2018 je možné zaslat změnu míčků pro druhou polovinu soutěže. 
Loko Česká Lípa B – nově Xushaofa 

  
1.7.  Kontrola soupisek  
 Podle rozpisu krajských soutěží, musí hráč na základu odehrát za družstvo, na jehož základu je, 

alespoň jedno utkání. 
U níže uvedených hráčů nebyla tato povinnost splněna. Hráče je třeba zařadit na poslední místo 
soupisky a na základ doplnit hráče podle žebříčku. Hráče zařazeného mimo základ není možné zapsat 
do nižšího družstva. 

Divize mužů: 
Loko Depo B  Regner MIchal 
Bižu Jablonec B  Dominh Martin 
KP1: 
Bižu Jablonec C  Švácha Ondřej 
 
2.1 Ekonomika - rozpočet 
 Na základě mimořádné dotace ČAST na mládež byl upraven rozpočet 2018/19. Projednáno výkonným 

výborem svazu a s revizní komisí 
 
2.2 Ekonomika - platby 
 Při doplnění evidenčních seznamů provádějte platbu současně s touto změnou. Podobně u přestupů, 

střídavých startů apod. byl měl být poplatek uhrazen co nejdříve po zadání do Registru. 
  

  
  
Turnov 25. prosince 2018    Ing. Jan Varcl – předseda STK 
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