Regionální svaz stolního tenisu Karviná
Zprávy STK č. 1
1.

Dlouhodobé regionální soutěže družstev mužů 2013/2014

a)

Přihlášky do dlouhodobých soutěží mužů:
Do regionálních dlouhodobých soutěží se přihlásilo:
Regionální přebor: 12 družstev
Regionální soutěž: 14 družstev

b)

Převod soutěže mezi družstvy mužů: STK schválila převody soutěží – podle SŘ 313.02:
V rámci RSST Karviná nebyly provedeny žádné převody soutěží.

c)

2.

Přeznačení družstev
V návaznosti na změny počtu družstev v oddílech, klubech a převodech ve vyšších soutěžích nedošlo
k přeznačení těchto družstev:
V Regionálním přeboru:
KLUBsten Karviná B – KLUBsten Karviná A
V Regionální soutěží:
KLUBsten Karviná C – KLUBsten Karviná B
KLUBsten Karviná D – KLUBsten Karviná C

Žádosti oddílů na výjimky v termínech a začátků utkání v rozlosování soutěží
S přihláškami k soutěžím přišla řada žádostí o udělení výjimek. STK se snažila všem žádostem
maximálně vyhovět. V rozlosování regionálních soutěží, bylo přihlédnuto k oddílovým požadavkům na
změny termínů a hodinové změny začátků utkání.
Kompletní rozlosování s upravenými datumy a hodin utkání, je již prezentováno na www.pinec.info
Termíny a začátky utkání, takto upravené a uvedené na netu, jsou závazné.
Zkontrolujte si pozorně svůj oddílový rozpis (i na stránkách http://stis.ping-pong.cz/htm/), a
pokud by se vyskytly chyby, ihned se obraťte na předsedu STK p. Bednáře.

3.

Schválení hracích místností a rozhodčí s platnou lisencí
STK na základě zaslaných a řádně vyplněných žádostí o schválení hracích místností schválila všem
oddílů, klubů předložené hrací místnosti.
Oddílu Sokol Rychvald, se STK rozhodla udělit výjimku na rozměry hrací místnosti o rozměrech 8 x
12 metrů na dva stoly.

4.

Předehrávky utkání oddílových družstev v soutěžích
STK nařizuje, z důvodů zvýšení regulérnosti soutěží, odehrání všech vzájemných utkání mezi družstvy
jednotlivých oddílů, klubů:
Regionální přebor do 27. 9. 2013:
1. SK Slávia Orlová B
- SK Slávia Orlová C
Regionální soutěž do 11. 10. 2013:
1. KLUBsten Karviná B
- KLUBsten Karviná C
2. Sokol Rychvald A
- Sokol Rychvald B
Na tato utkání se nevztahuje povinost oddílu, na nahlášení předehrávky k STK podle Rozpisu
regionálních soutěží 2013/14, čl.13, datumu a hodiny utkání.

5.

Soupisky družstev
V sezóně 2013/2014 družstva startují na soupisky vytvořené a vytisknuté z REGISTRU. Součástí
soupisek jsou fotografie všech členů družstva.
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Oddíly, kluby řádně sestaví soupisky na stránkách REGISTRU do 5. září 2013. Předseda STK je
schválí na stránkách REGISTRU.
Družstva mohou na soupisky zařadit pouze řádně registrované hráče v registru ČAST (hráče s platnou
registrací).
Pokud hráč uvedený na soupisce družstva nebude splňovat podmínky nového Registračního řádu bude ze soupisky vyškrtnut.
Zařazování na soupisku hráčů nezařazených do žebříčků, hráčů po přestupu a nově registrovaných
hráčů, určuje SŘ čl. 330.24. Hráč, který není uveden na žádném žebříčku ČR, kraje, okresu může být
uveden jen na jedné soupisce.
Sestavování soupisek se řídí ustanoveními SŘ čl. 330 a pravidly REGISTRU.
Při každé změně je nutno vytvořit na stránkách REGISTRU nové soupisky.
Hráči jsou povinni na vyzvání vedoucího soupeřova družstva nebo rozhodčího prokázat svoji totožnost
jakýmkoliv dokladem s fotografií, jménem a příjmením a datem narození, a to kdykoliv během utkání.
Nebude-li mít hráč doklad totožnosti s sebou a bude-li tato skutečnost uvedena v zápise o utkání, bude
trestána pořádkovou pokutou. Za doklad se považuje i platná soupiska.

6.

Adresář družstev

Adresáře družstev je zveřejněny na webových stránkách STISu:
Regionální přebor:
http://stis.ping-pong.cz/htm/adresar.php?rocnik=2013&id=736&oblast=420803
Regionální soutěž:
http://stis.ping-pong.cz/htm/adresar.php?id=1009&rocnik=2013&oblast=420803
Žádáme všechny organizační pracovníky o kontrolu adresáře. Případné nesrovnalosti nebo změny nahlaste na
adresu předsedy STK do 5. 9. 2013.

7.

Zápisy o utkání
VV RSST rozhodl v souladu s ustanovením SŘ čl. 129 o závazném používání tiskopisu „Zápis o
utkání“ pro mistrovská utkání, vydaného Českou asociací stolního tenisu. Tiskopis lze získat od VV
RSST Karviná, nebo na webových stránkách ČAST (www.ping-pong.cz). Jiné tiskopisy (především
vlastní výroby) nesmí být používány. Používání jiného tiskopisu, než je stanoveno, bude postihováno
pořádkovou pokutou, podle sazebníku pokut.

8.

Přílohy
Rozlosování regionálních soutěží družstev mužů 2013/2014.
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9.

Výsledky ankety na hrací hodiny v Regionální soutěži:
Oddíl - klub

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Souhlasím:
Nesouhlasím:
Je mi to jedno:
Nevyjadřil se:

Přihláška

Slovan VOKD Ka.-Lázně Darkov C
Sokol Rychvald A
TJ Sokol Chotěbuz B
TJ Bohumín A
Sokol Rychvald B
SK Slávie Orlová D
SKST Český Těšín C
KLUBsten Karviná B
SKST Baník Havířov F
Sokol Dětmarovice B
KLUBsten Karviná C
TJ Sokol Záblatí B
TTC Siko Orlová F
CSVČ Havířov B

Nesouhlasím
Nesouhlasím
Souhlasím
Souhlasím
Souhlasím
Je mi to jedno
Je mi to jedno
Souhlasím
Nesouhlasím

4
3
2
5

Na základě výsledku konkurzu družstvo Siko Orlová F bude mít začátky utkání v neděli ve 12:30.

Bajtek Jiří v. r.
.....................................................

Bednář Otakar v. r.
.....................................................

Předseda VV RSST Karviná

Sekretář VV RSST Karviná
Předseda STK RSST Karviná
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