
Regionálního svazu stolního tenisu Karviná 

 

P  Ř  I  H  L  Á  Š  K  A 
 

DO DLOUHODOBÝCH  REGIONÁLNĆH SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV   

pro sezónu 2015/2016 

 

Oddíl, klub stolního tenisu: 

 
................................................................................................................................. .............................................................................................. 

úplný, přesný, název oddílu, klubu 

 

Přihlašujeme závazně do níže uvedených mistrovských soutěží svá družstva mužů. Potvrzujeme, že 

jejich účast v soutěžích je finančně zajištěna, družstva řádně dokončí mistrovské soutěže. Prohlašujeme, že 

máme splněny všechny své závazky vůči řídicímu svazu, včetně uhrazení uložených pořádkových pokut, 

udělených v sezoně 2014/2015.  

Budeme se řídit platným Soutěžním řádem stolního tenisu, Pravidly stolního tenisu, Rozpisem 

regionálních soutěží družstev a Rozlosováním regionálních mistrovských soutěží RSST Karviná. 
 

REGIONÁLNÍ  PŘEBOR MUŽŮ:  1. ................................................................................................... 

                                                                      2. .................................................................................................... 

   

 

REGIONÁLNÍ  SOUTĚŽ MUŽŮ: 1. ..................................................................................................... 

  2. ..................................................................................................... 

  3. ..................................................................................................... 
  uveďte přesné názvy družstev 

 
 

Organizační pracovník oddílu, klubu pro družstva:     .......................................................  
 

 

................................................................................... mobil: ................................... e-mail: …………………………………….   
 Příjmení a jméno  
 

(v případě že má oddíl více organizačních pracovníků) 

  

 

Organizační pracovník oddílu, klubu pro družstva:     .......................................................  
 

 

................................................................................... mobil: ................................... e-mail: …………………………………….   
 Příjmení a jméno  
 
 

 

Organizační pracovník oddílu, klubu pro družstva:     .......................................................  
 

................................................................................... mobil: ................................... e-mail: …………………………………….   
 Příjmení a jméno  
 
 

Adresa herny oddílu - klubu: 
 

  

......................................................................................................................................................................................................... 

Adresa  (včetně PSČ) 
 

 e-mail : ............................................  herna : ........................................................ 



Regionálního svazu stolního tenisu Karviná 

 
 

Předseda oddílu – klubu:   
 

 

 ................................................................................... .............................................................................................    
 Příjmení a jméno Adresa  (včetně PSČ) 
 

  mobil: ...................................  byt: ...................................  zam.: ....................................... 
 

 e-mail :  .......................................................  IČO: .............................................................. 

 

číslo účtu oddílu (klubu) u banky : ................................................................................................    
                   

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

HRACÍ DOBA DRUŽSTEV A POVOLENÍ VYJÍMEK ZAČÁTKU UTKÁNÍ : 

 

Oficiální začátky hrací doby v regionálních soutěžích družstev mužů: 

soboty v 17,00 a neděle v 10,00 hodin 

Oddíl, klub uvede návrh své hrací doby pro družstvo (den a hodinu), kdy při větším počtu družstev v různých 

soutěžích může dojít ke kolizi hracích termínů. Je zapotřebí zvážit počet schválených stolů v herně. 

Minimální počet stolů na utkání - dva stoly. 

Návrh oddílů, klubů o výjimečné povolení dne, nebo hodiny začátku utkání družstva, nebo družstev se 

vztahuje na celou sezónu. 

Žádost oddílů, klubů na změny hrací doby, podléhá schválení STK RSST Karviná! 

 

ŽÁDOST O POVOLENÍ VYJÍMKY: 

 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... ........................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... ........................................... 

 

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete naskenovanou emailem do 31. července 2015 na adresu: 

obednar@email.cz 

 

 

                                                         dne: ..................................... 

 

 

 

................................................................... ............................................................ 

Razítko a podpis zástupce TJ, nebo Sokol Razítko a podpis zástupce oddílu, klubu 
(Vyžadováno u subjektu bez právní subjektivity!!!) 


