STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
www.stcstolnitenis.cz

Zprávy STSST č. 18/2018-19
ze dne 26.3. 2019
1. Zprávy STK STSST
1.1. Nedostatky v utkáních 21. a 22. kola
1.1.1. Upozornění
TTC Slovan Kladno - vloženo chybné jméno vedoucího hostů – 21.k.
S.Lány B
- chyby v zápise (chybí časové údaje 21.k., chybně zadán zápas č.11
v 22k. a tím i chyba v součtu)
TSM Kladno
- chybně zaškrtnuto vypracování přílohy (zadáno ANO,ale příloha není)
S.Kutná Hora B
- nezaškrtnuto ANO / NE o vypracování přílohy 2x
S.Starkoč
- vložena chybná jména vedoucích
1.1.2. Důtky
SK Městec Králové

- nerozlišení hráče Vaníčka ve čt. 22.k.

1.1.3 Pokuty
S. Mníšek p.B. A
Sp. Čelákovice ženy
S.Starkoč
S.Obecnice B

- 100,- Kč
- 600,- Kč
- 100,- Kč
- 50,- Kč

- nenahlášení výsledků
- nedostavení se k utkání po předchozí omluvě
- pozdní nahlášení výsledků
- nerozlišní jména Steinera ve čt. – 2.případ

Splatnost pokuty: 9.4.2019
1.2. Kontrola komisařem
V 21.kole mužů byla kontrolována tato utkání:
KS1A – Sokol Příbram B x Sokol Libčice
KS1A – SK Březnice x Sokol Roztoky B
KS1A – Sokol Mníšek p.B. A x KST Rakovník C
KS2B – Spartak Čenkov – Sokol Hředle
Po dobu kontroly probíhaly zápasy bez závad.
1.3 Rozlosování nadstavbové části krajských soutěží družstev mužů 2018/2019
Rozlosování celé nadstavby je na webových stránkách STSST.
1.4 Upozornění STK – omezení startu v nadstavbě
Viz čl. 25 rozpisu- Podmínky účasti v nadstavbové části, příp. v kvalifikaci:

Hráč, který nebyl v uplynulém závodním období na žádném žebříčku v ČR, musí odehrát
v dlouhodobé části soutěže, ve které bude hrát nadstavbu, 29% zápasů včetně čtyřher
z možného počtu odehraných zápasů, tzn. z počtu, kdy hráč mohl být uveden na soupisce
družstva.
Hráč (člen základu družstva) musí odehrát v dlouhodobé části soutěže, ve které bude hrát
nadstavbu, 29% zápasů včetně čtyřher z možného počtu odehraných zápasů, tzn. z počtu,
kdy hráč mohl být uveden na základu soupisky družstva. Platí i pro hráče vyřazené dle SŘ
čl.330.25.
Do potřebného počtu zápasů se započítávají i kontumační vítězství hráče.
Josef Grill / předseda STK STSST

