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INFO č. 7 – 2017/2018 
 

 

1. Schválené přestupy: https://registr.ping-pong.cz/htm/prestup/  

Kozik Patrik  z TJ Sokol Záblatí do SK Slávie Orlová 
 

2. Zařazení do Okresního žebříčku: Na žádost klubu KLUBSten Karviná byl dodatečně na 

základě svých výsledků v 1. polovině soutěže RP zařazen hráč Reicher Lukáš do Okresního 

žebříčku na pozici 61.-70.N (48% v RP) 

 

3. V 5. kole bylo kontumováno ve prospěch hostů utkání mezi TJ Sokol Záblatí a TJ Sokol 

Bohumín A. Domácí nastoupili ve třech hráčích a ti ještě kontumovali další utkání 

 

4. STK RSST Karviná uděluje oddílu CSVČ Havířov pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč za 

pozdní zaslání Zápisů o utkání v RP. Jedná se o zápisy z utkání s KLUBstenem Karviná B 

odehráno v pátek, 24.11.2017, zasláno 28.11.2017 - zasláno o 1 den později – 1 x 100,-Kč. 

Utkání s Českým Těšínem B odehráno ve čtvrtek, 23.11.2017, zasláno 28.11.2017 – zasláno 

o 4 dny později – 4 x 100,- Kč) 

 

5. STK RSST Karviná uděluje oddílu TJ Sokol Záblatí pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč za 

pozdní zaslání Zápisu o utkání v RP. Zápisy ze So+Ne byly zaslány v úterý, 28.11.2017 – 

zasláno o 1 den později. 

 

6. STK RSST Karviná uděluje oddílu SK Slávie Orlová pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

za pozdní zaslání Zápisu o utkání v RS 1. třídy. Zápisy ze So+Ne byly zaslány v úterý, 

28.11.2017 – zasláno o 1 den později. 

 

7. STK RSST Karviná uděluje oddílu TJ Sokol Záblatí pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč za 

nezadání výsledků utkání do systému v RS 2. třídy. Utkání s TTC Siko Orlová F odehráno 

v pátek 24.11.2017 – výsledky DOSUD nezadány = 1 den – 1 x 100,- Kč (Pokuta se může 

navyšovat za prodlení!) 

 

 

Bohužel i přes důrazné upozornění v Infu č. 6 opět došlo k opakovanému nesplnění 

povinností uvedených v Rozpisu soutěží! Proto se STK rozhodla již netolerovat jeho 

porušovaní! 

Pokuty uhraďte před následujícím kolem, do 6.12.2017. 

Proti uděleným pokutám je možno se odvolat podle SŘ ST. 

 

Upozorňuji, že předehráním utkání se posouvají i povinnosti – hlášení SMS a zaslání 

Zápisů o utkání! Pouze vkládání výsledků do Registru se provádí podle termínu 

původního rozlosování! (V systému by muselo dojít ke změně termínu.) 

 
 

 

 

 

 

V Havířově 28. 11. 2017 

 Bednář Otakar v. r. 

 ......................................... 
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 Předseda STK RSST Karviná 


