STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
www.stcstolnitenis.cz

Zprávy STSST č. 4/2018-19
ze dne 9. 10. 2018

1. Zprávy STK STSST
1.1.

Dodatečné zařazení na krajský žebříček mužů 2017/18

40N
31N
21N

Záboj Matěj - ST Euromaster Kolín
Hradecká Šárka – S.Otradovice
Sobková Martina – S.Králův Dvůr

1.2. Nedostatky v utkáních 1. a 2. kola
1.2.1. Upozornění
ST Euromaster Kolín C – špatně vyznačené střídání
S.Mnichovo Hradiště B – 2.k. – chyby v zápise – utkání 1. a 13.
Broumy – 1.k. – špatně sečtené sady
ST Benešov A – 1.k.- nevyznačeno střídání
ST Benešov B – 1.+2.k..- nevyznačeno střídání
SK Mníšek pod Brdy A 1.k. - nezaškrtnuto ano/ne o vyhotovení přílohy
SK Mníšek pod Brdy B 2.k. - nezaškrtnuto ano/ne o vyhotovení přílohy
S.Libčice – 2.k. – nezaškrtnuto muži
S.Lány B – 2x neoznačeno, že se jedná o Lány B
V.Ořech - chybí označení skupiny 2C
Neratovice C – pozdě zadané soupisky – po omluvě
1.2.2. Důtky
S.Roztoky B – 1.k. - chybí jméno u vedoucího hostů
S.Libčice – 2.k. - vedoucí hostů podepsán Ebert, ale napsán Hrubý
Káraný ženy – neuvedena jména vedoucích
1.2.3 Pokuty
S.Starkoč – 100,- Kč
- pozdě zadané soupisky
S.Kostelec n.Č.L. – 100,- Kč – pozdě zadané soupisky
TTC Říčany A - 200,- Kč - nenahlášení výsledku + pozdě zaslaný zápis z předehrávky
SK Mníšek pod Brdy B - 100,- Kč - pozdě zaslané zápisy o 1 den – 1.případ
TTC Říčany B - 100,- Kč - nenahlášení výsledku z předehrávky
SK Mníšek pod Brdy A - 100,- Kč - pozdě zaslané zápisy o 1 den – 1.případ
STC Slaný – 150,- Kč – pozdě zaslané zápisy o 2 dny + 6x chyba v zápise 2.k.
S.Dolní Beřkovice - 100,- Kč
- pozdě zaslané zápisy o 1 den – 1.případ
SK Městec Králové – 50,- Kč - chybný zápis, chybějící údaje, chyby
Splatnost pokut je do 23.10.2018.

1.3 Zápisy
Na webové stránce je uveden originál vzorového zápisu. Jsou všeobecně používány
nesprávné formuláře, psány nevyžádané údaje, špatně značeno střídání.
Připomínám povinnost posílat scan zápisů. Vzhledem k velmi nekvalitním kopiím zápisů
z fotek z mobilů a velkým datovým souborům se vrátíme dle SŘ k povinnosti poslat scan.
Upozorňuji též na to, že již 2. rokem se stav zápasu (body) neoznačuje / -- , ale číslicemi
jako průběžné skóre ( 1 :0, 1:1, 2:1 apod.) – viz vzorový zápis.
1.4 Upozornění
Upozorňuji všechny, že je nové složení STK, takže si každý zkontrolujte, komu budete
posílat své zápisy. Všichni vedoucí by měli znát rozpis soutěže. Najdou tam vše potřebné.
Střídání se značí písmenem S před řádek, ve kterém toto nastane. Ne žádná hvězdička.
Ve spoustě zápisů nebyly vypsány míčky v sadách, vzhledem k problémům se STISem to
STK bere jako systémovou chybu.
2.
2.1.

Zprávy KM STSST
Pokuty za pozdní přihlášení na Open Tour mládeže

Spartak Čelákovice – 300,- ( Šnajdr, Martinec, Novotný)
Sokol Krchleby – 100,- Kč (Jaroň)
Lokomotiva Vršovice – 100,- (F.Veselý)
Splatnost pokut je do 23.10.2018
Josef Grill / předseda STK STSST

