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INFO č. 1 – 2016/2017 
 

 

Zatím pokusně se Vám ozývám z nové mailové adresy stolniteniska@gmail.com. 

Je obdobná s tou, kterou mají naše internetové stránky http://www.stolniteniska.cz/ 

Rád bych oddělil svou soukromou poštu od té pink-pongové ... 

Vybral jsem si gmail, kde bych v budoucnu chtěl použít i dalších služby jako Kalendář a Disk.  

Teď ale k organizačním věcem! 

 

1. STK znovu upozorňuji na nutnost obnovy registrace a fotek u některých hráčů. Nyní lze 

obnova provést bez poplatku (registračního ve výši 100,- Kč)! 

a. Vše se provádí přes Registr. Pro bezplatnou obnovu nemusíte využívat nabídku formuláře v 

registru (Menu/Přihláška k registraci/Obnova registrace). Ta se používá v období, kdy už to 

není bez poplatku! 

b. Stačí použít (Menu/Klub/Osoby klubu/editace), ke máte přístup pro editaci osoby. Nyní je k 

dispozici tlačítko "Změnit fotku". A pak jen "Uložit a zpět" ... 

c. Kdo to nestihne, bude později muset uhradit registrační poplatek! 

2. Vyplňování Přihlášky do soutěží v Registru (Menu/Klub/Družstva 

klubu/2016/2017/+Přihláška do soutěže 

Mám už první … a špatné 

 

Do soutěže: 

Úroveň soutěže - ty názvy ve výběru jsou z ČAST a neodpovídají místním zvyklostem. 

Platí ale, že: 

Regionální soutěž 1. třídy = Regionální přebor 

Regionální soutěž 2. třídy = Regionální soutěže 1. třídy 

Regionální soutěž 3. třídy = Regionální soutěže 2. třídy 

 

Název: 
Zde se uvádí název daného družstva: 

např.: Sokol Praha A 

Nezapomeňte i na to "A"! 

 

Požadavky k STK: 

Zde uvádějte požadavky na STK mimo rozpis! 

Hlavně se jedná  o hodina a den hraní. Družstva proti sobě apod. 

 

Druh stolu: není mi to jasné 

Ale dejte do okresu pomlčku "-" 

 

U trenérů a rozhodčích uvádějte pouze ty, kteří mají platnou licenci! 

 

Žádám také všechny zástupce oddílu, aby mi poslali jméno a kontakt na předsedu oddílu, 

klubu! 

 

V Havířově 21. 6. 2016 

 Bednář Otakar v. r. 

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

 Předseda STK RSST Karviná 
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