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INFO č. 8 – 2012/2013 

z 8. října 2012 

 
Regionální soutěže – rozlosování - výsledky: 

Byla odehrána všechna utkání RP a RS podle rozlosování soutěží. 

Najdete na stránkách http://stis.ping-pong.cz 

 

Soupisky: 

Žádám oddíly, kluby, aby si je vytiskly a měli je k dispozici při každém utkání. Soupisky 

obsahují i fotografie hráčů, takže zároveň slouží jako „registrační průkaz“! 

Případné změny se budou řešit individuálně. 

Poslední, aktuální soupisky družstev naleznete na stránkách http://stis.ping-pong.cz 

 

Pokuty: 

1. STK uděluje oddílu TJ Baník ČSA Karviná pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč za 

odhlášení družstva „B“ z mistrovské soutěže po uzávěrce přihlášek SŘ ST čl. 335.01.  

Pokuta byla udělena podle SŘ ST čl. 704.02 h) nesplnění povinností účastníka soutěže. 

2. STK uděluje klubu SKST Baník Havířov pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč za 

neoprávněný start hráče Siwiece Vojtěcha v utkání RS mezi SKST Baník Havířov F  a TJ 

Sokol Rychvald B ze dne 30. 9. 2012. 

Zároveň všechna utkání toho hráče v tomto utkání byla kontumována ve prospěch soupeře. 

Konečný výsledek utkání se tímto změnil z 10 : 8 na 6 : 12. 

 

Proti rozhodnutí a pokutám uděleným STK se můžete odvolat podle platných ustanovení SŘ ST.   

 

Pokuty uhraďte do 18. října 2012 na účet RSST Karviná. Neskenovanou kopii dokladu o zaplacení 

pořádkové pokuty zašlete mailem předsedovi STK p. Bednářovi na adresu: obednar@email.cz. 

 

Informace o pokutách a o stavu jejich úhrady můžete získat na stránkách STIS http://stis.ping-

pong.cz/htm/pokuty.php?rocnik=2012&oblast=420803 

 

Vkládání výsledků: 

STK připravuje přechod na vkládání výsledků do STISu oprávněnými činovníky jednotlivých 

klubů a oddílů přes REGISTR. Tuto činnost si můžete již sami vyzkoušet na stránkách 

REGISTRu. 

Pře každým kolem se Vám zobrazí Vaše příští utkání následujícího kola soutěží. Do zadávání 

výsledků lze vstoupit: 

REGISTR – menu – Klub – Družstva klubu – výsledky – vložit zápis – VYPLNIT – odeslat 

hlášení – zpět. 

 

 

 

 

 Bednář Otakar 

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