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Zpravodaj č.1 sezóna 2022/2023
1) Termín pro přihlášky a soupisku družstev 26. 08. 2022. Přihláška se zadává elektronicky v Registru
ČAST, soutěž je Český pohár 1. stupeň.
2) V příloze máte termínový kalendář. Zatím nejsou doplněny termíny mládeže a soutěže žen.
3) Připomínám povinnost klubů na alespoň jednoho rozhodčího licence C v klubu. Toto je možno
kontrolovat zde: https://registr.ping-pong.cz/htm/rozhodci/
Zatím nemají splněno:
- SKST Cvikov
- Sokol Semily
- SO Slaná u Semil
- TJ Zákupy
Nesplněním této podmínky do 1. utkání hrozí klubu kontumace utkání.
4) V příloze a na stránkách libereckého kraje je Rozpis na krajské přebory mužů a žen jednotlivců
5) UPOZORNĚNÍ NA TERMÍNY PŘESTUPŮ
Dle přestupního řádu bod 455.02:
Příslušný svazový orgán:
- přestup schválí, pokud jsou splněny všechny požadavky Přestupního řádu,
- přestup pozastaví, pokud přestup vykazuje odstranitelné nedostatky, zaurguje odstranění
nedostatků a určí manipulační poplatek ve výši, uvedené v článku 464.04,
- zamítne přestup v případech, kdy nejsou splněny všechny požadavky Přestupního řádu nebo nejsou
do 5 pracovních dnů od oznámení urgence odstraněny nedostatky u pozastavených přestupů,
- zamítne přestup, který nebude doručen do 10 dní od zadání v Registru ČAST. V případě zaplacení
přestupního poplatku se tato lhůta prodlužuje na 20 dní.
Požadavky Přestupního řádu jsou:
zaplacený přestupní poplatek, vyplněný přestupní lístek
6) Případné žádosti o dodatečné zařazení hráče na krajský žebříček řešit včas a podle Směrnice 3/2020,
která je přílohou
8) Ekonomika
- Dotace na mládež za sezonu 2021/2022 – bude vyplaceno dle rozpisu KM do 15. 09. 2022
- Dotace pro okresy na 2022/2023 – bude vyplaceno podle schváleného rozpočtu do 15.09.2022
9) Na STIS je uvedeno rozlosování sezony 2022/2023. Pokud najdete nesrovnalosti, upozorněte STK pro
provedení nápravy. TOTO ROZLOSOVÁNÍ JE OFICIÁLNÍ A JEDINÉ PLATNÉ.
10) Na krajských webových stránkách byl aktualizován Rozpis sezony, věnujte pozornost úpravám, hlavně
postupu a sestupu družstev mezi jednotlivými soutěžemi.
11) Zájemci o funkci komisaře se přihlaste emailem na milata.v@centrum.cz
Česká Lípa 22. 8. 2022

za STK - Ing. Vladimír Milata - předseda

